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Referat

Nyt fra elevrådet

Orientering om elevrådets seneste møde, hvor der bl.a. har været
talt om en ansøgning til skolebestyrelsen på en gynge.
Der har været talt om Corona. Havde fået tilsendt en opgave om,
hvad der var henholdsvis godt og skidt ved at være hjemsendt.
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Orientering
- Corona status

De havde også snakket om ønsker til sidste skoledag. Der er endnu
ikke taget beslutning om dagen/den sidste uge.
Orientering om Corona-situationen og seneste genåbning.
5.-8. årg. er tilbage på skolen efter at have haft udeundervisning én
dag om ugen i to uger op til påske med fokus på trivsel. Den ene af
dagene har alle klasserne haft et teambuildings forløb i Momhøje.
Efter påske kommer eleverne i 5. – 8. årgang tilbage med 50%
fremmøde. Klasserne er på ugebasis skiftevis på skolen en uge og
har hjemmeundervisning en uge.
Retningslinjerne omkring genåbning er lagt ud til forældre på AULA

Der bruges pt. megen tid på administration af Corona-tests på
skolen.
Mange af eleverne har været gode til at benytte muligheden for
kviktests her på skolen. Der er i øjeblikket mulighed for at blive
testet to gange ugentligt. I ugen efter påske er der mulighed for én
test, i efterfølgende uger to ugentlige test-muligheder.
I ugerne, hvor eleverne ikke får fysisk undervisning på skolen, skal
man som forældre selv stå for at få eleverne testet. Der opfordres
også til, at eleverne møder op ny-testet i ugen efter påske.
Drøftelse af at nyt personale evt. kan introduceres via TEAMS til
forældre – særligt set i lyset af, at der pt ikke kan være fysiske
forældremøder på skolen.
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Drøftelse
- Aftenens principper
”Her og nu” –
forældrehenvendelser

Vi diskuterede de forskellige principper.
”Her og nu” – henvendelser
Dette princip sammenlægges i et nyt princip for kommunikation.
Jette laver udkast til næste møde.
Dvs. princippet for ”her og nu” henvendelser udgår

Skole-hjem samarbejde
Retningslinjer for
kommunikation mellem hjem
og skole/SFO på Kibæk Skole

Skole-hjem samarbejde
Princippet blev revideret og godkendt

Bilag er vedlagt
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Meddelelser og orientering
- Skolebestyrelsesformanden

-

- Personalet

Personalet arbejder i en omstillingstid. Synes godt om ideen om
Momhøjeturen med instruktør. Glæder sig til at modtage flere
elever på skolen, som der arbejdes ihærdigt med pt.
Der har været TR-valg for lærerne for nyligt. Helene Vendelbo
Frandsen er valgt som ny TR fra august 2021.
Der er valg til AMR for lærerne efter påske.

- Skoleledelsen
- Samrådsmøder udsat

Herudover er der valg af medarbejderrepræsentanter til
skolebestyrelsen indenfor nærmeste fremtid.
Der er kommet en ny dato for et erstatningssamrådsmøde.

Næste skoleårs planlægning er pt. i fuld gang.
Skolens budget gennemgås også i øjeblikket, som en del af den
normale procedure.
Til næste skolebestyrelsesmøde gennemgås budgettet for 2021.
Der er fra kommunalt hold afsat midler til kommende 0.kl., 1. kl.,
2.kl og 9. kl. i forhold til flere holddelingstimer i skoleåret
2021/2022.
Efter påsken drøftes skoleplanen, som er en udløber af
overenskomst A20 med lærerne
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Evt.
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Lukket møde:
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Næste møde:
Evt. punkter

Kim har kontaktet fotoklubben ift. nye billeder til hjemmesiden i
forbindelse med Kibæk Skoles nye logo.

