Referat af skolebestyrelsesmøde den 15.06.20
Afbud fra Mette Villekær og eleverne.

-

Nyt fra ledelsen
Orientering om drift af skole i ”Coronatid” om fagfordeling og dimission samt generel information
vedr. klassesammenlægning.

-

Nyt fra medarbejderne
Medarbejderne har skulle være umådelig omstillingsparate, har skullet være klar med nye undervisningsformer med ganske kort varsel. Alle har ydet i denne periode og har nu behov for ferie.

-

Nyt fra eleverne
Afbud fra eleverne.

-

Klassesammenlægninger på Højvangskolen – i år og årene frem
Der er forskellige meldinger fra forældre. Både meldinger om at der er behov for en mere fyldestgørende information og om at information til forældrene skal gives mere en ca. et døgn før, eleverne får
informationen. Der er også meldinger om det modsatte, om at det har været fint med en forholdsvis
kort og hurtig proces.
Opfordring til at vi fra skolen side laver en efterfølgende skrivelse til forældrene om hvad effektiv
klassedannelse betyder, hvilke kriterier der er lagt vægt på ved klassedannelsen, antallet af to-lærertimer til kasserne klasserne og om hvordan vi vil tage vare om klasernes fortsatte trivsel.

-

Fagfordeling og planlægning af næste skoleår
Orientering om at Ledelsen grundet Corona har lavet fagfordelingen og at vi har opfattelsen af, at
den er faldet fint ud.
Skemalægningen er i gang og vi er i gang med kalender for det nye skoleår.
Timefordeling er lavet med fokus på dansk, musik og kristendomskundskab. Herudover har vi prioriteret tid til musical.

-

Tiden under og efter Corona
VI har driftet i en grad, så vi dårligt har haft tid til at tænke os om. Når vi skal evaluere, skal vi være
opmærksomme på hvordan vi evaluerer – hvad skal vi evaluere op mod?
Det har været en vild og travl tid for alle medarbejdere i skolen. Hele personalet har haft en helt utrolig omstillingsparathed.
Vi har trænet det at lave skole udenfor, vi er blevet gode til at holde møder over meet og teams.
Der er uden tvivl ting vi vil tage med os, men det er vigtigt, at vi får mulighed for at få ro på, inden vi
evaluerer.
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-

Byggeri
Spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at få en form for kantine til børnene.

-

Bestyrelsens rolle/procedurer ift. samarbejde med andre organisationer.

Drøftelse af hvordan skolebestyrelsen kommunikerer med eksterne parter, og hvad der kommunikeres ud. Skal udmeldinger være afstemt med skolebestyrelsen, når man som medlem melder ud til
offentligheden.
Forslag om at man som skolebestyrelse kan tilkendegive, hvem man arbejder sammen med, men
ikke udtale sig om konkrete tiltag.
-

Forslag om at tage skolebestyrelsens indbyrdes kommunikation op som punkt.

-

Evt.
Morten Hytting er trådt ind i skolebestyrelsen som afløser for Niels Lyhne
Tak for godt samarbejde til de bestyrelsesmedlemmer som vælger ikke at genopstille ved det kommende valg.
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