Bestyrelsesmøde d. 26.11.20 kl. 17.30-20.00
Mødet afholdes virtuelt
Deltagere
Anna Crawford, Anne Thidemann, Carina Faaborg, Louise Gerner,
Dan Andersen, Jesper Prins, Kirsten Aagaard, Rasmus Lahn Pihlkjær, Thomas Uth, Morten Hytting
Ivan Børsting. Malak og Victoria (elevrepræsentanter) og Lise Juul Agerholm.
Afbud: Carsten Brask Trillingsgaard
Referent: Lise Juul Agerholm

1. Nyt fra elever
- Elevrådet arbejder på at få udgangstilladelse til REMA.
Det kræver, at der udarbejdes en kostpolitik med udgangsforbud og en kostpolitik med
udgangstilladelse.
- Elevrådet er glade for, at udskolingen nu må være inde i pauserne. Eleverne skal overholde
gældende regler, hvor klasserne holder pause klassevis. Der var en fin proces forud for denne
nye aftale.
2. Nyt fra formanden
- Orientering omkring rammer for bestyrelsesmøder, hvor der arbejdes mellem møderne i
arbejdsgrupper. Der har været og er følgende arbejdsgrupper: Klassesammenlægning,
ansættelsesforløb, madordning.
- Bestyrelsen får besøg af SFO-forældrerådet til næste møde. Hvordan kan vi tænke SFOforældrerådet ind?
3. Nyt fra ledelsen
- Der udarbejdes beslutningsreferater fremadrettet.
- Personalebog er under udarbejdelse. Vi ønsker et skriv fra skolebestyrelsen.
- Skoleleder og arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter har været på AMR-kursus.
- Ledelsen arbejder på et retningspapir, der omhandler visioner frem mod 2024.
Spørgsmål: Hvordan inddrages bestyrelsen?
Svar: Ledelsen vil udarbejde et udgangspunkt, som der ønskes sparring på.
- I januar vil vi præsentere social kapitalmåling for bestyrelsen
- Sygefraværet er fortsat lavt.
Spørgsmål: Hvad skyldes det?
Svar: Louise G: Vi forestiller os, at det omhandler tillid, mulighed for fleksibilitet, medarbejdere
bliver mødt – tingene sker, hvis der er behov for det. Pædagogisk og didaktisk udvikling.

-

-

Økonomi: Kåre og Ivan får meldinger fredag d. 27.11. Det ser som udgangspunkt godt ud. Kåre
fortæller mere i januar.
Byggeri: Det foregår heldigvis uproblematisk. Alle samarbejder omkring de nye udfordringer.
Corona- retningslinjer bliver overholdt. Det er rigtig positivt.
Musical: Der øves i vildskab, og vi glæder os til, at 6. årgang fyrer den af til foråret.
Byggeri: Der er udsendt en video til Stavtrup-borgere.
Spørgsmål: Er der nyt omkring uhensigtsmæssig færden på skolen?
Svar: Louise Gerner har undersøgt projekt Din-betjent. Det vurderes, at vi som område ikke er
udfordret nok.
Morten Hytting har været opsøgende på problematikken. Opfordringen er, at der ringes 114,
hvis der opstår uhensigtsmæssig opførsel og færden.
Spørgsmål: Hvor stor indsats gør skolen for at der bliver drøftet alkohol og rusmidler børn og
forældre imellem.
Svar: Ledelsen undersøger og svarer til næste møde
Lise orienterer omkring Nyheds-videopakke til kommende 0. klassesforældre

4. Nyt fra medarbejdere
- Det fylder fortsat meget med Coronaretningslinjer
- Virtuelle skole-hjem-samtaler har været afprøvet. Det skal evalueres
- Pædagogisk Udvikling, hvor der drøftes didaktik og pædagogik er positiv og samlende
- Der er en generel positiv arbejds-iver.
5. Kantineordning:
Der er sendt spørgeskema ud. Vi håber på flere besvarelser.
6. REMA/FAKTA-problematik/Udgangsforbud:
Eleverne har et ønske om, at der er Udgangstilladelse. Hvad er bestyrelsens holdning?
Punktet drøftes. Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra elevrådet.

Spørgsmål: Kan kommunikation via AULA ud til forældre erstattes med videomediet?

