Referat fra skolebestyrelsesmøde
Tirsdag d. 22/2-2022 kl. 17.00-19.00
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Referat

Nyt fra elevrådet

Elevrådet har sendt spørgeskemaer ud til elever i udskolingen vedr.
ideer til ændringer af skoledagen. Flere elever har ønsket en kortere
skoledag.
Vi har haft nogle elever fra 5., 6. og 7. årg. på et Undervisningsmiljørepræsentantkursus – UMR kursus. De vil sammen med ledelse og
en lærer arbejde videre med en undervisningsmiljøvurdering blandt
eleverne. Undersøgelsen vil komme til at ligge på Kibæk Skoles
hjemmeside.
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Orientering
• Coronastatus
• Påvirkning af driften
• Vikardækning

Orientering og drøftelse
Skolebestyrelsesvalg
• Status
• Forberedelse

Der blev orienteret om Corona. Ca. 200 elever har været ramt af Corona og godt halvdelen af medarbejderne har været ramt. Smitten
er dog kommet i en lind strøm, og ikke i så store klynger, at vi ikke
som oftest har kunnet dække det ind med vikarer uden at sende
klasser hjem.
Teststrategi: Vi sender ikke længere screeningstests med eleverne
hjem. Fra i dag skal vi i stedet sende tests til klasser, hvor der er
smitte.
Der har endnu ikke været henvendelser fra forældre, som ønsker at
stille op til valg.
Deadline for kandidatopstilling er 5. april 2022.
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Orientering - økonomi
• Afslutning af 2021
• Budget 2022

Der blev orienteret om skolens regnskab for 2021 og budgettet for
2022.
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Drøftelse
• Skolebestyrelsens årsberetning

Skolebestyrelsens årsberetning for 2021 lægges på skolens hjemmeside.
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Meddelelser og orientering
Skolebestyrelsesformanden

-

Personalet

-

Skoleledelsen
• Status på ny gynge
• Fælles fyraftensarrangement torsdag d.
2/6-2022 kl. 16.3020.30
• Besøg af BFU d. 28/2
• Arbejdsmiljønetværk

Status på gynge
Vi har tidligere besluttet, at der skal en ny gynge op i skolegården
ved afd. B / C.
Skolens ledelse har rykket for byggetilladelse til gyngen, som endnu
ikke er kommet.
Fælles fyraftensarrangement 02/06-2022
Arrangementet er for medarbejdere, ledelse og skolebestyrelsesmedlemmer i Holing.
Besøg af Børne- og familieudvalget 28/2-2022
De kommer og ser vores lokaliteter og snakker med ledelsen.
Arbejdsmiljønetværk
Helene (lærer, AMR), Mona (AMR for pæd.) og Jette deltager i et
kommunalt arbejdsmiljønetværk.
Besøg af Arbejdstilsynet
Vi havde besøg af tilsynet i går. Det var et fint besøg med en masse
ros til skolen. Der blev bl.a. snakket en del om arbejdsmiljøet.
Der kommer muligvis et undersøgelses-påbud om nogle lokaler i udskolingen, hvor der bliver forholdsvis varmt når solen står på.
-
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Evt.
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Lukket møde:
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Næste møde:
Evt. punkter

-
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