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Elevrådet (kl. 19.00-19.10), O/D

Elevrådsarbejdet siden sidst.
Der har ikke været afholdt møder siden sidste bestyrelsesmøde.
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Besøg fra SFO/Klub (kl.19.10-19.50), O/D

Status SFO/klub. Som del af skolebestyrelsens tilsyn med fritidsdelen inviteres
medarbejderrepræsentant og pæd.leder til at fortælle om SFO/klub siden sidst, status og
fremadrettede tiltag.
Velkommen til Gitte Bubandt og Michael Viborg.
Gitte indledte med at fortælle, hvordan året er gået. Dengang var der også Corona, som nu.
Men vi skulle dengang have børnene mestendels udenfor. Vi gjorde en aktiv indsats for at
holde børnene indmeldt. Bl.a. arrangerede vi forskellige konkurrencer, som børnene syntes var
sjove at deltage i. I forsommeren betød Corona desværre ikke, at vi kunne afholde de
traditionelle besøg i børnehaven, så vi kendte ikke de nye elever så godt ved skolestart, som
traditionelt. Selvom det på mange måder var en sværere opstart, føler vi at det gik godt.
Vinterens komme betød endnu engang større opdeling, særligt svært for de 2-sprogede elever,
som ikke kan forstå de ikke må lege med de andre 2-sprogede på tværs af klasser/årgange.
Børnene er opdelt og er på skift i de forskellige ”tema-lokaler” – puderum, lego-rum m.v., men
det er qua dette sværere at have overblik over hvordan de andre årgange har det, når
muligheden for at være sammen er så indskrænket som den er. Vi laver ture ud af huset på

skift, og benytter også hallen, så vi bliver så spredt ud som muligt – og er så få inde i huset ad
gangen som muligt.
Vi har lavet nogle nyindkøb, bl.a. lego, fodboldbord m.v.
Pr. 1. februar starter vores nye pædagog Morten, det glæder vi os rigtig meget til.
Michael orienterede om udviklingen i antal indmeldte elever. Det er sådan at vi lige nu er 97
indmeldte børn ud af en indskoling på 114 elever. D.v.s. en dækningsgrad på 85%. Tilbage i
2017 var dækningsgraden ca. 90,5%. Det vi har erfaret er, at vores 3. klasse børn melder sig
ud hen over vinteren, men heldigvis melder sig ind igen, når de kan starte i klub.
Pr. 1. januar har vi 63 børn indmeldt i klub, hvilket er en dækningsgrad på 61% mod ca. 65% i
2017. Det specielle lige nu er, at vi slet ikke har nogen indmeldt fra 6. årgang, men tager vi
dem ud af ligningen, så er dækningsgraden faktisk på 85% hvilket er mega flot i klubregi.
Michael orienterede også kort om budgetterne for vores café mad. Vi får i langt højere grad
betalingerne ind, så det er virkelig dejligt.
Vi har tilknyttet en enkelt juniorpædagog – Carlo og også lige i tiden 2 studerende, hhv en
pædagogstuderende og en PA-studerende. Kim og Lillian er vejledere for dem. Vi har generelt
en rigtig stor efterspørgsel efter at komme i praktik hos os, det er vi glade for.
En bemærkning til særligt klubben, hvor vi selvfølgelig også forsøger at efterleve de
retningslinjer, der kommer fra sundhedsmyndighederne. Der sprittes af en gang i timen og
årgangene er delt op, så de har hvert deres rum, medens det er noget sværere med det
kreative rum, som er meget eftertragtet. Flere af rummene er blevet shinet lidt op, så godt det
nu er muligt i et gammelt hus, for et lille budget.
Vi arbejder rigtig meget med børnenes selvstændighed, og med at udbyde gode aktiviteter.
Særligt onsdagen, som er vores ”aftenklub” er meget velbesøgt.
Michael knyttede også et par bemærkninger til omkring Indskolingen. I løbet af foråret skal
samtlige skoler i Silkeborg Kommune arbejde med ”Trivsel på Tværs”. Det er et indsatsområde
som på sigt skal dække hele 0-18 års området, men til en start gælder for Indskolingen. I
marts måned skal hele personalet indføres i tænkningen, og 2 gange om året i hhv efterår og
forår trivselsvurdere eleverne. Bliver man trivselsvurderet i gul eller rød position bliver der en
snak med hjemmene om, hvordan vi kan forbedre trivslen for det enkelte barn. I løbet af kort
tid kommer der mere information ud til forældrene inden længe.
På personalesiden siger vi også pr. 1. februar velkommen til en ny lærer – Maj Lundager. Maj
skal særligt være på 2. og 3 årgang.
Så snart det igen tillades har vi et par forældremøder vi skal have afholdt på 2. årgang, hvor vi
også har været corona-fraværs-ramte. God respons på vikardækningen i perioden frem mod 1.
februar, hvor de nye starter.
Tusind tak til Gitte og Michael for en god, nuanceret status.
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Skolebusser (kl. 19.50-20.05), O/D
•
•

Orientering om status på buskørsel efter kommunen har skiftet udbyder.
Udfordring med Midttrafik i forhold til især distriktsskolen brug af rutebusser.

Keld orienterede om overgangen til det nye busselskab, som mildt sagt har været kaotisk. Vi
har ikke som sådan kunne gøre noget ved det, men har naturligvis bragt alle henvendelser og
bekymringer videre.
Skolechefens status i dag er, at vi er tæt på mål. Stig fortæller at det også er blevet meget
bedre, men at der stadig er nogle, der oplever problemer. Der er en facebookgruppe for alle
forældre til specialbørn. Der har været tavst de sidste dage, så vi må næsten konkludere, at
det er gode tegn. Stig fortæller, at de personligt har problemer, fordi hans søns transporttid er
blevet meget længere, og at der også er mange elever i bussen. Stig fortæller, at der også har
været en arbejdsgruppe, som mødes med det politiske niveau i f.t. at få forholdene forbedret.
Flere elever bliver transporteret af deres forældre, fordi de er utrygge ved den nye transport –
skiftende chauffører, ukendte elever m.v.
Der står i brevet fra Skolechefen at man har et afhentningstidspunkt og et
afleveringstidspunkt, det har vi altså ikke endnu. Kun det ene tidspunkt.
Jan fortæller også, at det har været meget kaotisk i starten. Der har også været nogle aftaler
med de tidligere chauffører, som det nye selskab ikke har kunnet leve op til. Måden nogle af
de nye chauffører agerer har været meget anderledes end eleverne har været vant til.
I f.t. eleverne i Jans klasse er der nu kommet ro på. Han fortæller, at vi havde forudset at det
ville give problemer, og set i lyset af, hvor mange år det tidligere selskab har kørt, så tabes
der meget viden om praksis. Det er gået ud over børnene, også mere end man kunne
forvente.
Annette fortæller, at HB Care har udliciteret ”frynsekørslen” til andre selskaber. I f.t.
miljøvenlig kørsel giver det ingen mening, når eleverne så køres i en stor bus.
Annette oplever selskabet som meget rigide. Hun må ikke selv kontakte selskabet med
ændringer, det skal skolens sekretær så gøre. Det er dybt frustrerende for alle.
Keld opsummerer at der fortsat er problemer med hjemtidspunktet, med faste chauffører og
børnene i distriktsskolen ankommer 7.20 og vi først har tilsyn fra 7.35 – og dørene først åbner
7.30!! Vi følger op på dette.
Keld orienterede om vores store problem med at vi ikke længere kan benytte ”rutetrafikken”
Midttrafik har besluttet, at vi ikke må bestille kørsel før efter kl. 9. Men da den næste bus efter
kl. 9 først går fra Ans kl. 12, er det i realiteten det samme som at sige, at vi aldrig kan bruge
rutebilerne. Der må fremadrettet heller ikke komme mere end 30 med pr. gang, så vi kan
heller ikke mere sende en hel årgang afsted.
Det er et meget stort problem. En tur med rutetrafikken, fx til Silkeborg har typisk kostet ca.
800kr. – og hvis vi skal leje en bus er prisen derimod ca. 3.000 kr. tur/retur. Det vil jo betyde
at mulighederne for de enkelte klasser i at komme ”ud af huset” indskrænkes væsentligt, idet
økonomien så ikke rækker til nær så mange ture. Vi gør alt hvad vi kan for at gøre

opmærksom på problemet – til skoleafdelingen, til bestyrelsen for Midttrafik m.v. – og må bare
håbe, at der kan findes nye muligheder.
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Status Corona (kl. 20.05-20.15), O/D

Udskydelse af skolefest til et arrangement tættere på sommerferien. Udsættelse af
pædagogiske udviklingsaktiviteter. Status på smitten. Drøftelse af smitteforebyggende tiltag
og handlemuligheder ved omfattende smitteudbrud.
Vi har i samråd med personalet besluttet at flytte vores skolefest til senere på foråret. Vi har
også nogle pædagogiske udviklingsaktiviteter som vi har skubbet lidt.
Det går rigtig stærkt nu med smitten. Fra at have været næsten fuldstændig skånet, har det
nu taget fart. Mange er og bliver smittede.
Der er kommet nye retningslinjer i dag, hvor det med selvisolation er knapt så begrænsende
som tidligere, og kan hjælpe i f.t. vores bemanding, hvor vi har været ret hårdt ramt af mange
syge/isolerede medarbejdere.
Vi følger det tæt – og skriver ud et par gange om ugen således at alle har en form for overblik.
Janni orienterer fra afdelingerne, at Corona også fylder rigtig meget. Nogle dage er det lidt
utrygt at gå på arbejde og meget følger med i kølvandet af corona – også arbejde uden for
normal arbejdstid, så det har alt i alt ramt.
Jan fortæller fra Nørskovlund, at der er rigtig meget fokus på sikker drift, og at vi er nok på til
at dække timerne. Det er ikke så sjovt, som når man har tid til udvikling. Jan udtrykker ros til
ledelsen, for at man altid kan komme til dem.
Vi prøver at se på det med en mere løsningsorienteret og positiv tilgang. Noget af det man
godt kan være bekymret for er, at mange elever kommer tilbage efter at have været smittet,
medens vi måske har flere personaler, der må være hjemme længere, fordi man har flere børn
og smitten ikke altid kommer til alle på én gang.
Linda spørger ind til hvorfor en bestemt klasse nu 2 mandage i træk ikke er blevet sendt til
test. I Nørskovlund har man været ramt af, at testholdet har været syge og derfor ikke været
der.
Keld fortæller, at vi har fået en ”møg-tid” mod hvad vi havde tidligere, idet vi har fået fra 11 til
15, hvor imellem testholdet skal have frokostpause. Og den sidste 1,25 time er alle elever jo
taget hjem. Vi undersøger hvorfor det lige præcis har ramt en bestemt klasse med manglende
test.
Janni fortæller, at testholdet ikke er specielt effektive, så det bør vi melde videre.
De nye test til at sende hjem vi har fået er 5 stk. pakninger.
Per adviserer om, at vi fremadrettet måske også kan få svært ved at få testpakninger nok, til
at sende med hjem. Vi får det vi får – og kan ikke gøre så meget andet.

Per fortæller ligeledes, at sidste mandag sluttede vi skoledagen allerede kl. 13, så det gjorde
det jo ekstra vanskeligt at nå alle. Vi justerer planen til, så godt som det overhovedet er
muligt og bliver ved med at sende vores anke opad.
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SB-valg forår 22 (kl. 20.15-20.25), O/D

Medlemmer på valg – Ricky, Stig, Louise. Nikolaus.

Forslag: At vi kombinerer SB-valg med det udsatte forældrearrangement med
foredragsholder Jens Andersen. Forslag dato: 11.maj (onsdag)
Ideer til tiltag, der kan sikre et bredt opstillingsfelt?

Drøftet. Vi arbejder videre med et arrangement den 11. maj. Vi skal huske at have inviteret
kommende 0. klasses forældre med til mødet.
God ide at ”prikke” til mulige kandidater – opsøgende arbejde :-)
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Driftsbudgetter 22 (kl. 20.25-20.35), O/D

Fordeling af driftsmidler 22
Budgettet til undervisningsmidler er for 2022 således, at der gives et grundbeløb på 48.139
kr. til hver skole (47.493 kr.), samt 1.388 kr. (1.369 kr.) pr. elev i 0. – 3. klasse, 1.761 kr.
(1.737 kr.) pr. elev i 4. – 6. klasse og 2.136 kr. (2.107 kr.) pr. elev i 7. – 10. klasse.
Derudover er der tildelt til skolebibliotek med et grundbeløb på 24.874 kr. samt et
grundbeløb pr. elev på 118 kr.
Tildelingen til specialklasseelever er 5.155 kr. (5.086 kr.) pr. elev. Og for special-SFO er det
1.058 kr. (1.044 kr.) pr. elev.

Priserne er fremskrevet med ca. 1,3% De røde tal er taksterne i 2021.
For distriktsskolens vedkommende er der en nedgang i det samlede driftsbudget på 36.000
kr., hvilket skyldes nedgangen i elevtallet. Det er meget mærkbart på et samlet budget på
666.000 kr., hvor flere udgifter ikke er elevtalsafhængige, på samme vis, som tildelingen er.
Til børneudgifter i den almene SFO er der et årligt beløb pr. barn på 1.058 kr. (1.044 kr.) for
0. – 3. klasse, samt 474 kr. (468 kr.) pr. barn i 4. – 6. klasse.

Den tildelte ramme er fordelt på fag og aktiviteter ud fra vores bedste skøn, de seneste års
forbrug, samt vores erfaringer.
Bilag: Udkast til fordeling (eftersendes)
Skolebestyrelsen godkender driftsbudgetterne for 2022.
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Retningslinjer/principper 22 (kl. 20.35-20.45), O/D

Med ny rammesætning for skole-hjemsamtaler og ordensregler i proces kunne genbesøg af
princip for kontaktlærerordning være næste princip vi genbesøger.
Eller har SB andre principper/retningslinjer de gerne vil evaluere?
Bilag: Kontaktlærerordning

Udsættes til et senere møde.

Kaffe
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Meddelelser (kl. 21.00-21-25), O/D

Afdelinger:
Janni orienterede fra afdelingerne på distriktsskolen: Gode kontaktlærerdage over hele linjen.
Udskolingen:
7. årgang har haft besøg af en danseinstruktør
8. årgang har bl.a været på bunkermuseum.
9 .årgang har haft valgfag.
Alle årgange er mere eller mindre godt i gang med at planlægge vores projektopgave.
Mellemtrinnet:
Mange fraværende, hurtige her og nu løsninger dagligt. Gode KLTdage, men præget af mange
smittede elever samt fraværende personale
Indskolingen:
Har også haft nogle gode kontaktlærerdage, hvor der været fokus på kreative aktiviteter,
opfindelser og udendørs aktiviteter.
Vi ser frem til vores nye kolleger starter d. 1. februar.
Alle afdelinger meget pressede pga Corona og anden sygdom/fravær. Vi synes der ligger
mange opgaver ved personalet.
Udskolingen bibeholder deres projektuge i uge 9. Øvrige afdelinger skubber emneugen, som
tidligere nævnt.

Jan orienterede fra Nørskovlund: Det går meget godt – I Jans gruppe har man meldt sig til et
lykkeliga håndboldstævne og de har også fået træningstider i hallen. Det glæder de sig til, så
vi skal nok høre nærmere om, hvordan det spænder af :-)
I Nørskovlund har vi 2 uger i træk ikke haft testholdet på besøg, så det er der lidt en
træthedsfornemmelse over.

Skoleledelsen: Michael har jo orienteret om nyansættelserne. Vi er helt overbeviste om, at vi
har fundet nogle rigtig gode folk, selvom det har været ansættelsesforløb forskudt på
skoleåret.
Vi får 4 nye elever i Inklusionscenteret og der afgår et par elever her først på året, som skal
videre til andre tilbud. I den foreløbige pulje af elever til Inklusionscentre, er der også elever
til os, men stadig ledige pladser til sommer.

Bestyrelsen:
Punkter til næste møde:
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Eventuelt (kl. 21.25-21.30)
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Lukket møde (kl. 21.30-22.00)

