Referat fra skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 27/4-2020 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

Emne
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Velkommen tilbage til en ny
skoleverden
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Orientering og oplæg
Status på genåbning af skolen
- Opstart
- Tanker fremadrettet
- 9. kl. afslutning og dimission

Skolebestyrelsesformand
Næstformand
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Medarbejderrepræsentant
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Elevrådsrepræsentant
Elevrådsrepræsentant
SFOleder
Viceskoleleder
Skoleleder
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Referat

Gennemgang af genåbningen for 0-5. årgang
- På mødet blev der gjort rede for, hvorledes der er arbejdet
med genåbningen på Kibæk Skole
- En ny og meget anderledes måde at holde skole på, hvor
retningslinjerne for genåbning er givet af Sundhedsstyrelsen.
- En ny skoledag med struktur, rutiner for håndvask, afstandskrav, hygiejne og rengøring
- Inde- og ude-klasselokaler hvor eleverne kan sidde med 2
meters afstand
- Bemandingsplan
Et ønske om at der snart lukkes op for, at vi kan få flere årgange i
gang med skoledagen her på skolen igen. Vi afventer næste udmelding fra statsministeren.
Der arbejdes med tanker omkring 9.klasses afslutning og dimission.
Der er endnu ikke noget fastlagt.
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Drøftelse
Skolebestyrelsens årsberetning

Grundet Coronakrisen afholdes der ikke noget møde for forældre i
forbindelse med Skolebestyrelsens årsberetning.
Den lægges ud på hjemmesiden.
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Orientering
- Valg til skolebestyrelsen
orientering om status pt

Der er ikke noget nyt om afholdelse af valg til skolebestyrelsen.
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Meddelelser og orientering
- Skolebestyrelsesformanden

Ikke noget

- Personalet

Det er gået godt med genåbningen, og der er en god stemning
blandt både elever og medarbejdere

- Skoleledelsen

Nødundervisning, nødpasning og genåbning af skolen har været det
centrale siden Danmark blev lukket ned d. 11/3.

- SFOleder

Der er en opmærksomhed på, at vi skal gøre klar til førskolebørn fra
d. 1/6. Dette skal tænkes sammen med genåbningsplaner for resten
af skolen.
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Evt.
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Lukket møde:
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Næste møde:
Evt. punkter

