Referat fra skolebestyrelsesmøde
Tirsdag d. 10/8-2021 kl. 17.00-19.00 i personalerummet
Mødedeltagere

X = deltager

Mette Andersen
Heidi Kiel
Lisbeth Mastrup Nielsen
Bjørn Johansen
Malene Kjelsmark Gydesen
Kristina Vang Kiel
Kim Pallesen
Linda Møller Viuff
Helene Vendelbo Frandsen
Ikke valgt endnu
Ikke valgt endnu
Jette Horsted
Jens Agergaard
Torben Ejlskov Nielsen
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Skolebestyrelsesformand
Næstformand
Forældrerepræsentant
Forældrerepræsentant
Forældrerepræsentant
Forældrerepræsentant
Forældrerepræsentant
Medarbejderrepræsentant
Medarbejderrepræsentant
Elevrådsrepræsentant
Elevrådsrepræsentant
Skoleleder
Viceskoleleder
Pædagogisk leder

Emne

Referat

Velkommen til et nyt skoleår

Jette bød velkommen til bestyrelsen.

X
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X
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COVID-19: Der er kommet nye krav om hjemsendelse af klasser ift.
COVID-19. Der skal ikke mere hjemsende hele klasser, hvis enkelte
elever bliver smittet.
Skolen har heldigvis været forskånet for større Corona-smitteudbrud
indtil nu. Kun enkelte klasser har været hjemsendt i sidste skoleår.
Fortsat opmærksomhed på håndhygiejne og andre gode vaner som
er fulgt med.
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Orientering
Skoleopstart 2021/22
• Opstart m.m.
• Personale

Der arbejdes med forælder-folderen til de respektive afdelinger –
som vi tidligere har arbejdet med i bestyrelsen. Folderne tages med
til de kommende forældremøder.
Kibæk Skoles nye vision – Liv, Lyst & Læring – arbejdes der også
med. Når der fx kommer nye, centralt initierede tiltag som
”Meningsfulde Fællesskaber” er hensigten at vi kigger på, hvordan vi
kan få disse nye tiltag til at give mening i forhold til vores vision som
skole. Skolens forskellige principper tænkes ligeledes med i
implementeringen af nye tiltag.
Information om nyansættelser
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Forældremøder
- Skolebestyrelsens oplæg
- Hvem deltager på hvilke
møder?
o
o
o
o

d. 24/8 afd. A 0-1. årg.
d. 25/8 afd. C
d. 26/8 afd. B
d. 2/9 afd. A 2-3. årg.

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltager i nedenstående
forældremøder:
d. 24/8 afd. A 0-1. årg.: Kim
d. 25/8 afd. C: Mette
d. 26/8 afd. B: Malene
d. 2/9 afd. A 2-3. årg.: Heidi
Der inviteres til en workshop d. 21/9-2021 kl. 17-19 for de forældre,
som i kommende skoleår skal være med i trivselsrådene i de
forskellige klasser. Skolebestyrelsens forældrevalgte medlemmer og
ledelsen står for denne aften.
Der serveres en sandwich.
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Orientering
Der er lavet en aftale med Krydsfeltet om, at de vil stå for en
• Madordningen - status madordning for afd. B + C, hvis det er tilstrækkeligt antal tilmeldte
elever. Man kan tilmelde sig madordningen på månedsbasis fra
september.
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Orientering og drøftelse
• Skole/hjemsamtaler i
stedet for elevplaner

Der besluttes, at der i kommende skoleår afholdes to skole/hjem
samtaler i klasserne.
Der laves ikke elevplaner i nuværende skoleår.
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Drøftelse
• Foto til vores vision,
foldere m.m.
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Drøftelse
Aftenens principper
• Principper for Kibæk
Skoles SFO
• Principper for
trivselsråd
(bilag fra sidste møde)
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Der tages kontakt til Kibæk Fotoklub mhp. at få taget billeder til
skolens foldere og hjemmeside.

Begge principper blev revideret og godkendt

Meddelelser og orientering
Skolebestyrelsesformanden

Personalet

Opfordring til, at man 7., 8. & 9. september deltager i møder vedr.
fordeling af tilførslerne til udvikling af Kibæk by. Se mere på ”Det
sker i Kibæk” på Facebook.
God opstart på skoleåret i mandags.
Godt oplæg i sidste uge vedr. ordblindevenlig undervisning.

Skoleledelsen

Ledelsen har fokus fællesskab også i personalegruppen. Alle ansatte
på skolen skal på en fælles tur ud af huset en lørdag her i efteråret.
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Der arbejdes pt med forventet regnskab for 2021. Ekstraudgifterne
ifm. COVID-19 forventes refunderet for kalenderåret.
Der er en elevnedgang på skolen pt. og i de kommende år, som har
en negativ indvirkning på økonomien.
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Evt.

Klubbens lokaler har ikke været i brug noget tid. Der har været
tanker om igen at åbne klubben for SFO´en på daglig basis. Dog er
der udfordringer med ekstra udgift for rengøring. Der arbejdes på
sagen og det er håbet, at lokalerne kan tages i brug senere på
skoleåret.
-
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Lukket møde:

-
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Næste møde:
Evt. punkter

-
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