Dagsorden til skolebestyrelsesmøde
Tirsdag d. 26/4-2022 kl. 17.00-19.00
Mødedeltagere

Mette Andersen
Heidi Kiel
Lisbeth Mastrup Nielsen
Bjørn Johansen
Malene Kjelsmark Gydesen
Kristina Vang Kiel
Kim Pallesen
Linda Møller Viuff
Helene Vendelbo Frandsen
Sofie Lund Pedersen, 9B
Camilla Loftlund Kristiansen, 8B
Jette Horsted
Jens Agergaard
Torben Ejlskov Nielsen

X = deltager

Skolebestyrelsesformand
Næstformand
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Forældrerepræsentant
Forældrerepræsentant
Forældrerepræsentant
Forældrerepræsentant
Medarbejderrepræsentant
Medarbejderrepræsentant
Elevrådsformand
Elevrådsnæstformand
Skoleleder
Viceskoleleder
Pædagogisk leder
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Emne

1

Nyt fra elevrådet

Ikke noget nyt
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Orientering
- Valgresultatet fra skolebestyrelsesvalget

Der har denne gang været fredsvalg til bestyrelsen. Pernille Bernhoff
Rasmussen og Heidi Frahm Christoffersen er valgt som forældrerepræsentanter fra næste skoleår.
Der er desuden valgt to forældresuppleanter – Betina Kruse som 1.
suppleant og Jeannie Bjerre som 2. suppleant.
Linda Møller Viuff og Helene Vendelbo Frandsen er genvalgt som
medarbejderrepræsentanter til kommende skoleår.
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Orientering
Økonomi
- Coronakompensation
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Orientering
Skoleårets planlægning
- Nyansættelse
- Status på nydannelse af klasser fra 6. til 7. årg.

Første møde i næste skoleår ligger i august måned. Bestyrelsen konstitueres på selvsamme møde.
Der er kommet svar fra BFU vedr. kompensation for Corona. Vi har
på skolen fået ca. 50% af udgifterne refunderet.

Vi søger en indskolingslærer til næste skoleår. Der er jobopslag ude
nu og ansættelsessamtaler 9. maj.
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Der har været nogle få forældrehenvendelser vedr. status på dannelse af nye klasser i kommende 7. årgang, og lærerne har snakket
med eleverne om nydannelsen af klasserne.
6. årgangs lærere er i gang med at se på, hvordan de nye klasser skal
være. De nye klasser offentliggøres senest medio juni. Efter de nye
klassedannelserne vil der være fokus på, hvordan de to nye klasser
kommer til at trives bedst muligt.
Kommende 0. klasser:
Det nye tiltag med at udskyde klassedannelsen til længere hen i efteråret vil blive informeret ud til forældrene – bl.a. på kommende
førskoleaften i maj.
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Orientering - drøftelse
Udfordringer i afd. C
- Info fra afd. møde
- Ungeprofilundersøgelsen

Der har været udfordringer med elevernes adfærd bl.a. i forlængelse
af genåbningen efter Corona – fx inventar der ødelægges m.v.
Der har før påske været initieret en række tiltag som forsøg på at
stoppe dette fx udefrikvarterer.
Efter påske har der været prøvet en række andre tiltag af, hvor der
har været fokus på hvordan der skabes en bedre stemning blandt
eleverne, bl.a. i forhold til relations arbejde m.v. for at få vendt udviklingen.
Ungeprofilundersøgelsen: gennemgået med særligt fokus på, hvordan alkoholkulturen er blandt udskolingselever i Kibæk.
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Orientering og drøftelse
- Forældrehenvendelse

Drøftelse af en henvendelse fra en forælder vedr. spisepausen i afd.
A. Der udarbejdes et svar fra bestyrelsen, som udsendes af bestyrelsesformanden.
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Orientering og drøftelse
Endelig godkendelse af de to
principper fra sidste møde (bilag vedlagt):
- Principper for vikardækning
- Principper for klassedannelse

Principper for vikardækning godkendt.
Principper for klassedannelse har fået en tilføjelse og er godkendt.
Principper for fællessamlinger udskydes til næste møde.

- Principper for fællessamlinger – skal nytænkes
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Meddelelser og orientering
Skolebestyrelsesformanden

Personalet

Der har været samrådsmøde for skolebestyrelser, hvor to forældre
fra bestyrelsen deltog. Der blev bl.a. snakket om valg til skolebestyrelsen.
Det er dejligt at se flere elever spille en masse spil udenfor på multibanen igen, som det tidligere har været tilfældet.
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I afd. A er det i første pause kl. 8.55-9.05 frivilligt, om eleverne er
inde eller ude. Vælger eleverne at være indendørs, kan de opholde
sig i egen klasse. Det samme gælder det sidste frikvarter mandag og
onsdag, hvor der er 5 lektioner. I disse frikvarterer er der 1 gårdvagt
inde og 1 gårdvagt udenfor.
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Skoleledelsen

Reminder om fyraftensarrangementet d. 2. juni i Holing for medarbejdere, ledelse og forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer.

Evt.

A) 5.A har været til et arrangement på Herning Bibliotek for nyligt
som kredsede om ”Den store klassefest”. Fremragende arrangement,
som trivselsrådet i klassen stod for.
b) Der er blevet spurgt til nogle af vores faste aktiviteter og traditioner på skolen.
Status er følgende:
Svømning næste skoleår: 4. årgang er pt. til svømning og fremadrettet kommer 4. årgang også afsted.
Åbent hus: Dette er igen planlagt til næste skoleår. Derudover inviteres der allerede i dette skoleår til åbent hus i de respektive klasser.
MGP, sommerfest, bedsteforældredag mv. i SFO: Disse ting har været aflyst pga. Corona, men er ikke sparet væk. Fremover regner vi
med, at disse traditioner igen kommer i gang. Desuden er der fokus
på at lave endnu flere nye og spændende akt. lidt oftere, bl.a. ture
ud af huset.
Temauge: Der arbejdes på skolen på at laves en fælles temauge på
skolen, hvor der kommer et by-projekt på tværs af årgangen. Mere
info følger.
Korsang og musikundervisning: Forhåbningen er, at vi igen kan få
etableret et frivilligt skolekor på mellemtrinnet til næste skoleår.
Til næste skoleår vil der igen være musikundervisning i cello og violin
i 0. årgang. Eleverne låner instrumenter af musikskolen.
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Lukket møde:
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Næste møde:
Evt. punkter
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