Referat fra Skolebestyrelsesmøde den 30. marts 2020, kl. 19.00
Mødet holdes som et google-meet møde, grundet corona situationen.
1. Status på skole-hjem kontakten under skole nedlukningen – går det godt, er der noget
vi skal være opmærksomme på?
Nødpasning i Indskolingen. De første 2 uger, ingen elever. Enkelte var tilmeldt, men fandt selv
løsninger. Til de kommende dage kommer der et par elever tirsdag, onsdag og torsdag.
Undervisningen i Indskolingen: Der er en rigtig fin kommunikation med forældre. Der er
opgaver som er ”must do” og frivillige opgaver.
Der har været meget at se til, og der er mange beskeder hver dag. Men det er positive
tilbagemeldinger fra forældrene. Udfordringerne for de mindste her mest været, at de ikke selv
har chromebooks eller PC, og skal have hjælp til at komme på.
Et lille suk fra forældre efter den første uge, hvor man syntes det var lidt for mange steder
man skulle hen for at se efter opgaverne. Altså et ønske om bedre overskuelighed. Det har vi
prøvet at gøre efterfølgende.
Det er lidt svært at have fingeren på pulsen i f.t. den sociale trivsel.
Mellemtrinnet: Vi har været i dialog med alle medarbejdere omkring hvordan det går. Der har
ikke være noget nødpasning. Balance i opgaverne, så der skal være noget, der er forholdsvis
nemt at gå til. Indimellem problemer med portalerne. Igen også her, at finde balancen.
Vurdering på hvad der var det vigtigste at få lavet. Måske når vi ikke 100% i mål med at få det
ensrettet, nogle gange også fordi det tekniske driller.
Møde på google meet på 5. årgang, det var rart at se hinanden, så det kan varmt anbefales at
gøre.
Udskoling: Større mængde af opgaver, særligt for 9. årgang, hvor de afsluttende prøver jo
presser sig på. Ekstra opmærksom på nødskole – assistance.
Eleverne: Mængden af opgaver har svinget meget, så ønsker lidt bedre kommunikation mellem
årgangens lærere, så der ikke kommer mange afleveringer/prøver i forskellige fag på de
samme dage. Men det har været en hurtig omstilling, så på mange måder fungerer tingene
godt.
Forældreinput:
Vi skal fortsat blive ved med at udforske de digitale løsninger, så meget kommunikation som
overhovedet muligt.
Gerne mere direkte undervisning hos de ældste.
Åbning – overvej hvordan. Afvente de centrale udmeldinger.
Overvej de digitale muligheder, også når vi får vores hverdag tilbage.
Ringe en ekstra gang til de elever, man tænker der har særligt behov.

2. Vores kommende skolebestyrelsesvalg.

Valgmødet er flyttet til tirsdag den 12. maj kl. 19.
Samme dag om eftermiddagen har vi infomøde for kommende 0. klasses forældre.
Skolebestyrelsesmedlemmer kontakter forinden klasseforældrerådene. Der
rundsendes i morgen en liste med kontaktoplysninger på forældrerødder i klasserne.
Temaforslag: Den digitale kommunikation. Overvej en lidt mere ”salgsbar” overskrift.
Keld, Ulla og Ricky aftaler nærmere.
3. Eventuelt.
Kort nyt om budgettet. Lyspunkter i f.t. Nørskovlund. Nye elever, der måtte starte i
reduceret skema tildeles fuld takst år 1. Vi er p.t. på 92 elever til kommende skoleår.
Hvis lukningen trækker ud, eller der kommer andet vi skal vende med hinanden, kan
vi afholde nyt digitalt møde.

Tak for god ro og orden :-) og et godt møde.
På forhåbentlig snarligt gensyn

