Referat fra ekstraordinært skolebestyrelsesmøde onsdag
den 15. april 2020

Status på nødpasning og nødundervisning samt genåbningen for Nørskovlund og 05.kl på distriktsskolen:
En kort runde, hvor ledelsen og medarbejderrepræsentanterne fortalte om forberedelserne til
genåbningen og de mange tiltag der er gjort for at sikre en god og tryg skoledag for vores
elever.
Der er ydet en virkelig solid og kreativ indsats fra hele personalestaben, både i forhold til
hjemmeundervisningen og nu i forhold til at etablere en ny og anderledes skoledag, når vi
åbner igen fra i morgen for 0. – 5. årgang og for hele Inklusionscenteret.
Undervisning, Corona-skole, hygiejnekursus, udeaktiviteter m.v. er forberedt, der er flyttet
lokaler, inventar, pakket legetøj og spil væk, eller lavet dagskasser m.v. Og nu glæder vi os
bare alle til at komme i gang og se eleverne igen.
Vi er startet ud med en ramme der hedder 7.45 til 13.00, men skal over de kommende uger
gradvis skrue op, for at nå op på vanligt timetal.
For eleverne i 6. – 9. årgang fortsætter fjernundervisningen og vi bliver bedre og bedre til
også at inddrage de digitale løsninger i forhold til at kunne mødes og få ”set” hinanden og få
talt med de enkelte elever og med grupper af elever/klasserne samt klasseundervisning.
For 9. årgang det helt specielle at de nu ikke skal til eksamen og at årskaraktererne ophøjes.
Forældreinput om, at man håber de får lov at prøve eksamensformen af.
Der har været enkelte henvendelser omkring usikkerhed, men dem tager vi naturligvis hånd
om.
Det har været en noget speciel påske, med rigtig mange ting, mails, retningslinjer, instrukser
og forespørgsler, som vi har skullet tage stilling til, videreformidle og håndtere, men det var
rigtig dejligt at møde personalet igen og så også få positiv respons på den måde vi har grebet
det an på. De har følt sig trygge i det.
I forhold til SFO er der nødpasning de kommende dage og vi vil rundspørge forældre i f.t.
hvem der ønsker dette, så vi kan sikre den mest optimale anvendelse af vores
personaleressourcer. Der er ikke klubtilbud i denne periode.
Forældretilbagemeldingerne er generelt, at det er gået godt med fjern/hjemmeundervisningen,
men at børnene nu glæder sig til at komme i skole igen. Der er oplevet forskellige niveauer af
information på årgangene og enkelte steder, der ikke har været videokontakt.
Ønske om at 9. årgang får prøveeksaminer.

Bekymring for ”for tæt kontakt” i cykelskurene samt bekymring for anvendelse af
legeredskaber udendørs. Keld undersøger retningslinjer for sidstnævnte.

SB-valg:
Skoleforvaltningen arbejder på en plan for, hvordan valgene kan afholdes. Vi orienterer så
snart vi hører mere om dette.
Tiden har været hektisk for alle, så forældrerepræsentanterne har ikke været i kontakt med
klasseforældrerepræsentanterne omkring mulige kandidat emner til bestyrelsen. Der tages fat
på dette i de næste par uger.

Eventuelt:
En kort drøftelse omkring økonomi. Der bliver mulighed for at sætte ekstra ressourcer ind i de
kommende uger, og skolen bliver kompenseret for dette ekstra forbrug. Der vil blive tale om
lidt ekstra forbrug i den kommende tid, så der er mulighed for at anskaffe nyt i f.t. aktiviteter
og andet, der vil jo så til gengæld ikke være udgifter til ekskursioner og lignende.
Der er jo usikkerhed omkring budgettet for 2021 og dette har Byrådet også udsat drøftelserne
af, men vi ved, at der blev arbejdet med et sparekatalog på op til 100 mio. kr., men ved jo
også at der politisk er en stor velvilje til at løfte folkeskolerne. Vi må se.
Generelt har vi på skolen en sund økonomi og med nu lidt lysere udsigter omkring
Inklusionscenteret, så tror vi på, at vi kommer hæderligt igennem også denne besparelse.

Ved ønsker eller behov for nyt møde, indkalder Keld.
Tak for et godt møde med konstruktive tilbagemeldinger fra baglandet.

