
Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22/02 2021 kl. 19.30 - 20.30 online

Referent: IH

Afbud:

19.30-19.40 Meddelelser fra skole, sfo, SB-medlemmer

Stikord: Vi har ansat Tine og Louise, høringssvar

er sendt afsted - vi kører samme form til næste

høringssvar vedr. specialområdet

Orientering MA

- Det er gået godt med online undervisningen. Hensigten var, at lærerne skulle
undervise, så forældrene kunne arbejde.

- 0-4 kl er tilbage på skolen. Der undervises ud fra få-lærer princip.
- Fremadrettet: Vi håber på, at 5. og 6. klasserne kommer tilbage på skolen. Der

forventes ikke almindelig skoledag, hvis eleverne kommer tilbage. Onsdag d. 24. feb.
bliver vi klogere på situationen.

- Ang. høringssvar: Det er sendt videre.
- Nyt høringssvar på specialområdet er undervejs → samme procedure.
- SFO: Retningslinjerne følges, i det omfang det er muligt (afstand, hygiejne mm.)

19.40-20.00 Orientering: Økonomi, medarbejdersituationen,
segregerede elever, strategi

- referat fra samtale med Finn

Orientering Ansvarlig

MA

- LMJ afholder det sidste af sin barsel, hvilket betyder, at hun holder en ugentlig fridag.
- Louise er ansat i en fuldtidsstilling frem til sommerferien. Tine er ansat på fuld frem til

CH kommer tilbage. (barselsvikariat)
- Møde med Finn: Vi får flere segregerede elever, end der er økonomi til. Glud skole

har 1,3 lærerstilling for meget ansat.
- Det forventes i kommende skoleår, at der ikke i samme omfang er råd til vikartimer.
- Strategien er, at de store klasser kan være på skolen under opsyn, men uden en

primær lærer til enkelte timers undervisning.

20.00-20.10 Datoer for de kommende SB-møder Arbejdspunkt

(lave aftaler)

Ansvarlig

- 11/3, 26/4, 21/6. kl: 18:30-21:00

20.10-20.20 Hvad gør vi med 1) skolefest og 2) hyttetur for

nuværende 6. klasse og kommende 6. klasse

debat Ansvarlig

alle



Skolebestyrelsesmøde Mandag d. 22/02 2021 kl. 19.30 - 20.30 online

- 1) Skolefest aflyst. Opfordring til klasserødderne til, at der klassevis laves noget i
stedet for. Det kan være ture, ryste sammen aktiviteter mm. Kan der laves noget
festligt/oplevelsesmæssigt for 6. klasse, så de har en god oplevelse med sig i stedet
for skolefesten med skuespil?

- 2) Hyttetur til Bornholm aflyses. Der opfordres til enkelte overnatninger med primære
lærere i stedet for. Evt. kan forældrerødderne tage med i stedet for lærerne.

20.20-20.30 Eventuelt Kvalitet Ansvarlig

Lorem Ipsum

Punkter til næste møde Arbejdstid til legeplads-indsats

- Renovering af legeplads som helhed, stort som småt.
- Fonde mm.
- Til næste møde skal alle medbringe et device, så vi kan øve at finde Drev og vores

referater mm.


