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Emne

Referat

Nyt fra elevrådet

Elevrådet har d.27.april sendt en ansøgning til skolebestyrelsen om
at få en reddegynge mere i skolegården.
Skolebestyrelsen vil gerne imødekomme elevrådets ønske.
Jette vil undersøge, hvad udgifterne løber op i.
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Orientering
Corona status og genåbning

9.klasse er i skole fire dage om ugen. Klasserne holdes fortsat adskilt.
5.-8.klasse er i skole hver anden uge. I den uge eleverne er hjemme
skal de møde ind til udeundervisning. Det er et minimum, at eleverne tages ind til udeundervisning én gang om ugen.
Der er blevet ændret én busafgang, således der er mulighed for, at
lærerne kalder eleverne ind til udeundervisning onsdage fra 12-14
Skolebestyrelsen tager godt imod skolens måde at organisere undervisningen både ude, online og fysisk på skolen.
Der er testcenter på skolen, som pt holder til i musikskolens lokaler.
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Orientering
Ordblinde indsatsen

Herning kommune satser stort på at lave indsatser for ordblinde elever.
Der vil blive arrangeret en temadag i den første uge efter sommerferien.
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Orientering
Planlægning af nyt skoleår

Vi har slået to stillinger op til det kommende skoleår.
Samtalerne afholdes tirsdag d.4.maj.
Af de forældrevalgte deltager Malene
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Orientering
Økonomi og forventet regnskab for 2021

Jette orienterer
Det ser ud til, at vi kommer ud med et overskud i 2021.
Vi har små årgange, hvilket rammer os økonomisk de kommende år.
Dog ser det ud til at elevtallet vil stige igen nogle år senere.
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Drøftelse
Aftenens principper
- Kommunikation
(Udkast er vedlagt)

Principper for kommunikation
Drøftelse af justeringer – Jette laver nyt udkast til næste møde

-
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Lektier
Klassedannelse
Godkendelse af undervisningsmidler
(Bilag er vedlagt)

Principper for lektier
Drøftelse af justeringer – Kim laver nyt udkast til næste møde
Principper for klassedannelse
Enighed om en lille justering – og dermed godkendt
Principper for godkendelse af undervisningsmidler
Der laves en lille ændring i formålet – og dermed godkendt

Meddelelser og orientering
- Skolebestyrelsesformanden

Finder ikke tiden til tilbuddene om webinar.
Vi kan se dem senere, hvis der er emner, som bliver relevant ind i
vores drøftelser.

- Personalet

Vi savner at kunne samles og arbejde på tværs af klasser. Det positive er, at vi så kan have meget fokus på trivsel i klassen.
For både elever og lærer er det den rigtige prioritering at lave et minimum på udeskole et par timer om ugen. Herved kan vi have en
fornuftig balance i trivselstimer og faglig undervisning.
Vi har haft valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.
Linda og Helene er genvalgt
Vi har haft valg til AMR. Helene er genvalgt.

- Skoleledelsen
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Evt.
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Lukket møde:
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Næste møde:
Evt. punkter

AT har meddelt at de kommer inden for det næste år.

Med næste dagsorden kommer der forslag til datoer for internat i
efteråret og mødedatoer til kommende skoleår.

