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Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 21. juni 2021 Kl. 17.00 – 19.00
Mødelokale 1 på Sjællandsgade
Afbud fra Lene
1.
2.

Godkendelse af referat fra
sidst
Nyt fra ledelsen

3.

Nyt fra formanden

4.

Revidering af princip:
Princip for vikardækning
Princip for klasserådsarbejde godkendelse

5.

Opfølgning på APV
(Arbejdspladsvurdering)

6.

Evaluering af
skolebestyrelsens årsberetning
Plan for møder det kommende - 1. møde efter sommerferien afholdes onsdag d. 25.
skoleår
aug.
- Lone og Leif laver et udkast til mødedatoer for
kommende skoleår
Evt.
Forslag om ”vinkelmålere” tegnet på gulvet i døråbning

7.

8.

Godkendt
- Vi tester stadig eleverne (fra 12 år) og personale. Det
går rigtigt fint.
- Sidste skoledag d. 25.6. Vi afvikler næsten som vi
plejer og Hjem Is bilen kommer som afslutning på
skoledagen
- 2 af skolens lærere og én pædagog fratræder ved
sommerferien. Der er ansat 2 nye pædagoger og 2
lærere som tiltræder efter sommerferien. Den ene af
lærerne i en tidsbegrænset ansættelse. Begge lærerne
kommer til at få timer både i distriktsskolen og i
specialafdelingen
- Orientering om punkter der skal behandles på
kommende møder
- I kommende skoleår afholder vi ”Liv i skolegården” d.
17.9.21 og d. 17.6.22 begge dage som afslutning på en
faguge. Den 18.9 holder vi ”legedag” for de yngste børn
fra distriktet, som ikke er startet på skolen endnu
- Der har været afholdt samrådsmøde, hvor der blev
arbejdet med kvalitativ brug af data f.eks. ”barnets
stemme”, brugertilfredshedsundersøgelse m.m.
- Ingen ændringer i princip for vikardækning
- Princip for klasserådsarbejde godkendt

- Der arbejdes på at forbedre akustikken på
lærerværelset og på ledelsens kommunikation med
personalet
- Skolens ledelse og AMR er i gang med at undersøge
muligheden for at gennemføre et APV-spil i forbindelse
med gennemførelse af APV i kommende skoleår.
- Mette orienterede

