Dagsorden til skolebestyrelsesmøde
Tirsdag d. 26/5-2020 kl. 17.00-19.00
Mødedeltagere - inviterede

X = deltager

Mette Andersen
Charlotte Egholm Lyngsø
Carsten Brahms
Karina Nørgaard
Heidi Kiel
Lisbeth Mastrup Nielsen
Bjørn Johansen
Linda Møller Viuff
Helene Vendelbo Frandsen
Heidi Lykke Jensen, 9A
Maja Gaardsvig Madsen, 9A
Henrik Andersen
Jens Agergaard
Jette Horsted

Skolebestyrelsesformand
Næstformand
Forældrerepræsentant
Forældrerepræsentant
Forældrerepræsentant
Forældrerepræsentant
Forældrerepræsentant
Medarbejderrepræsentant
Medarbejderrepræsentant
Elevrådsrepræsentant
Elevrådsrepræsentant
SFOleder
Viceskoleleder
Skoleleder

X
X
Afbud
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Emne

Referat

1

Elevråd og elevforhold

Deltog ikke.

2

Orientering og oplæg
Genåbning fase 2
- Opstart og status
- 9.klasses sidste skoledag og dimission
- Madordning

0.-5. årgang startede i ugen efter påske.
6.-9. årgang i uge 21.
Stor fokus på sst.dk retningslinjer. Eleverne er generelt rigtig gode
til at efterleve dem. Stor gensidig glæde og fornøjelse for både elever og lærere at være i skole igen 😊
Fortsat nødundervisning, men der tages ugentlig skridt imod en normaliseret skoledag.
Klasserne er fordelt på flere lokaler end normalt og med ekstra bemanding. Årgangene benytter forskellige indgange og har forskudte
pauser i løbet af dagen. Skoledagen opdelt i 2 blokke.
Ændringer fra fase 1 til fase 2 :
Afstandskrav i klassen på 1 meter.
Eleverne må være sammen på klasseniveau.
Herning Kommune tillader ikke lejrture inden sommerferien.
9. klasse afvikler prøveeksaminer for at få erfaringer på det.
Usikkert hvordan sidste skoledag og dimensionsfest kan afholdes.
Afd. B. Enkelte årgange flyttet lokale.

Afd. A. Mindre rokade for at skabe plads til førskolebørn fra 2. juni.
Processen omkring indkøring af førskolegruppen er i år forsinket pga
corona tiden.

3

Orientering
- Skolebestyrelsesvalg

4

Orientering
- Økonomi
- Madordning

5

Orientering
- Valg til skolebestyrelsen
orientering om processen

6

Meddelelser og orientering

Valgmøde 2/6.
Kandidatopstilling t.o.m 5/6.
Evt afstemning d. 11/6 – 15/6.
10 dages klagefrist.
Konstituering inden 1/8.
Karina, Carsten, Charlotte er på valg.
Forvaltningen (CBL) I Herning kommune godkender at den enkelte
skole må budgettere med +/- 3 %.
Madordning er pt suspenderet pga corona restriktioner, forældre tilbydes en tilbagebetaling af forældrebetalingen. Uvist hvornår madordningen kan begynde igen.

- Skolebestyrelsesformanden

SB er i en stille i perioden. Intet nyt fra forvaltning m.m

- Personalet

Afd. A kører godt og fornuftigt.
Evaluerer og justerer løbende opstarten i fase 2.
Planlægning af næste skoleår ligger oveni genåbningen.
Vi håber at det nye skoleår kan startes under mere normale forhold.
Der er ikke sket nyansættelser til næste skoleår.

- Skoleledelsen
• Skoleårets planlægning
- SFOleder

7

Evt.

8

Lukket møde:

9

Næste møde:
Evt. punkter

I Corona-tiden kommer der færre børn i SFO, der ses dog en opadgående kurve. Nedlukningen har desværre medført at nogle børn bliver udmeldt fra SFO tidligere en forventet.
Intet

