Skolebestyrelsen
Mandag
Den 07.12. 2020

Tidspunkt: kl. 19.00 –
21.30.
Lukket møde kl.21.3022.00

DAGSORDEN

Sted:
Personalerummet
Mødeleder:

ANS SKOLE
Silkeborg kommune
Møde: 4 ud af 8
O=Orientering
D=Drøftelse
B=Udtalelse/
Beslutning

Punkt
1.

O/D
19.00
19.10

O/D
Punkt
2.

Punkt
3.

19.10
19.20

D/B
19.20
19.40

Deltagere: Ricky Lund, Stig Rask Olesen, Louise Kring, Nikolaus Johansen,
Annette Støvring, Helle Stokholm, Linda Mose
Personalerepræsentanter.: Janni Nørtoft Nielsen, Jan Petersen
Elevrådsrepræsentanter.: Johannes 8.b og Ida 7.b
Ledelsesrepræsentant: Keld S. Simonsen, Per Brunse-Ottosen
Sekretær: Lone Skovborg
Afbud: Nicolaus, Annette, Ida.
Gæst:
Elevrådet

PO

Elevrådsarbejdet siden sidst
Elevrådet har på sit seneste møde talt om Corona og det med at
forstå anvisningerne om, at man SKAL holde afstand i denne tid.
Der blev også drøftet ønsker til bånd – lektiebånd, motionsbånd,
konspirationsteoribånd. I en længere periode har der været læsebånd i udskolingen, så der har været efterspørgsel om noget andet.
Der var også tale om at passe godt på møblerne, da det har knebet en del. Vi har måttet fjerne nogle sofaer, da de desværre havde fået en lidt for hård medfart. Elevrådet har talt med deres kammerater rundt i de forskellige klasser, så vi kan få en fælles forståelse af, at vi alle er nødt til at passe på skolens ting.
Nørskovlund

KSI, LSR

Seneste nyt omkring rammer og tildelingsmodel for inklusionscentrene
Punktet bliver ikke behandlet førend Børne- og Ungeudvalgets
januar møde.
Vi er tæt på at få nedsat et lille arbejdsudvalg blandt personalet,
hvor vi kan ideudveksle omkring, hvordan vi kan udmønte en ny
virkelighed udfra de nye rammer vi får.
Til næste skolebestyrelsesmøde tror vi, at vi kan sætte kroner og
øre på.
Tilrettet antimobbestrategi
Vedhæftet er en justeret udgave, og der er særligt sket ændringer på
side 6 – ”Hvad gør vi helt konkret, når faglige og/eller social mistrivsel er
konstateret og hvad er vores forventninger”
Drøftet og godkendt.

Bilag: Antimobbestrategi 2021

KSI/PO

Princip om røgfri skoletid
Punkt
4.

KSI/PO

D/B
19.40
19-50

Fra 1.januar er det ikke længere tilladt for eleverne at ryge i skoletiden
– heller ikke i pauser holdt udenfor skolens matrikel.
Vedtagelse af princip (udkast vedhæftet)
Drøftet og godkendt.

Punkt
5.

Punkt
6.

O/D
19.50
20.05

D/B
20.05
20.15

Bilag: Princip om røgfri skoletid
Skole-hjemsamtaler

Alle

Fortsat fra sidste møde.
Skoleledelsen medbringer input fra pædagogisk råd
Inspiration fra Bjerringbro skoler
Udsættes til næste møde, idet vi gerne vil, at der er flere forældrerepræsentanter med til at give input.
Digitalt SB kursus

KSI/RL

Skoleafdelingen har udsendt en opfordring til, at skolebestyrelser gennemgår Skole & Forældres E-kursus ”Skolebestyrelsen” (se tidligere
rundsendt mail)
Skal vi deltage? Se vedhæftede folder
Der er stemning for at vi tilmelder os. Keld sørger for tilmelding.

Punkt
7

D/B
20.15
20.30

Bilag: Lokale rammer for skolebestyrelsesarbejdet
Godkendelse af driftsbudgetter 2021
Første udkast til driftsbudgetter for 2021 blev omdelt på mødet.
Der er i oplægget taget udgangspunkt i forbruget for indeværende
og forrige år, samt taget hensyn til klassestørrelser på forskellige
poster, eksempelvis lejrskole er tilpasset efter kommende års
elevtal på de årgange, der skal afsted etc.
Budgetfordelingen blev godkendt.
Kaffe

LSR

Punkt
8.

O/D
21.00
21.25

Meddelelser:
Afdelinger
Nørskovlund: Juletiden kan mærkes på børnene. Generel god
stemning på skolen, de forskellige teams giver udtryk for at det
går godt.
Vi kan også mærke på distriktsskolen, at det er en hektisk tid, og
vi savner de forskellige traditioner, som binder os sammen på
langs. Vores fællessamlinger, skøjteturen, kirkegang og krybbespil bare for at nævne enkelte ting.
Et enkelt Corona-tilfælde i én afdeling. Alle berørte er testet og de
allerfleste har fået et negativ svar på test, så afdelingen er i gang
igen fra i morgen tirsdag.
Skolebestyrelsen finder, at niveauet for information der udsendes
er passende.

Punkt
9.

21.25
21.30

Punkt
10.

21.30
22.00

Skoleledelsen: SFO tid – ude eller inde?
Det er et reelt problem. Tiden lige p.t. med yderligere restriktioner
kalder ikke på inde-aktiviteter, men vi kunne måske tænke lidt
kreativt i forhold til at benytte skolens lokaler og lave forskellige
kreative eller sportslige udfoldelser. Skolebestyrelsen foreslår
bl.a. at fordele inde-dage på de forskellige årgange og at vi fra
SFO’ens side melder planer ud for dette.
Bestyrelsen:
Punkter til næste møde mandag den 25. januar: Besøg fra SFO og
indskoling – temaer her er trivselsarbejdet i Indskolingen ligesom vi
også vil kunne drøfte ovenstående omkring inde-ude tid i SFO’en.
Evt.

Lukket møde

Godkendelse af referat:

