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Emne

Referat

1

Nyt fra elevrådet

•
•

Ønske om en ekstra redegynge i skolegården
Elevrådet arbejder videre med ønsket, eks med ansøgning til relevante parter

2

Drøftelse
- Revidering af kostpolitikken
Bilag er vedlagt

•
•
•

Beskrivelsen skal opdateres med fagene
Tydeliggøre at madpakken også er en stor del af kostpolitikken
Generelt til madkundskab - Opmærksomhed på bred viden om
sundhed – og at kød også er en vigtig del af undervisningen
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Drøftelse
- Høringssvar på Skolestyrelsesvedtægt 2020
Bilag er vedlagt

•

Overordnet gennemgang Styrelsesvedtægten 2020 for folkeskoler i Herning Kommune
SB finder ikke anledning til at afgive et høringssvar

Orientering
- Corona status
- 8.årg. uge 38

•

4

•

•
•

Orientering om forløbet efter en elev fik konstateret smitte med
covid-19. I samarbejde med vores lokale sundhedstjeneste og
Styrelsen for Patientsikkerhed fulgtes en konkret handleplan
Der er skærpet opmærksomhed på Sundhedsstyrelsens retningslinjer, i særlig grad omkring håndhygiejne og afstand
Lejrskoler, sociale arrangementer m.m. er i Herning Kommune
aflyst resten af dette kalenderår
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Orientering
- Skolens sorgplan
Bilag er vedlagt

•

•

Klar handleplan for hvordan skolen forholder sig ved dødsfald på
skolen
Der drøftes en evt. udvidelse med fx hvilke muligheder, der kan
ligge efterfølgende af sorggruppe, og hvordan der i klassen følges op
Sorgplanen behandles og revideres i skolens MED-udvalg

•

Oplæg v. Jette om skolebestyrelsens arbejde med principper.

Skolebestyrelsesformanden

•

Fortsat fokus på trafiksikkerhed og den manglende opstribning
på Møllegårdsvej

Personalet

•

Uge 41 arbejdes med FN`s 17 verdensmål. Mange spændende
projekter i gang i klasserne
Motionsdagen gennemføres klassevis
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Orientering
- Skolens principper
- Orientering om skolens principper og den fremadrettede
proces
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Meddelelser og orientering

•

•
Skoleledelsen
- Budgetforlig
- Nyansættelse
- Trafik

•
•
•
•

Folkeskolerne i kommunen bliver tilført 6,5 mio.
Der er afsat penge til renovering af manglende ventilation i
nogle lokaler på skolen. Forventes udført i 2024
Pr. 1. nov ansat ordblindevejleder. Ansættes på Kibæk Skole,
men skal også servicere skolerne i Skarrild og Sdr. Felding.
Velkomstbrev + folder er sendt til de nye trivselsråd i klasserne

SFOleder

•

Har arbejdet med verdensmål i uge 40 og 41. Praksisnære aktiviteter bl.a. omkring genbrug, madspild, vandrensning
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Evt.

•

Der bliver spurgt ind til skolens tanker og holdninger til de nationale test og til brugen af dem. Skolen afvikler naturligvis de obligatoriske test. Drøftelse heraf.
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Lukket møde:
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Næste møde:
Evt. punkter

