Tidspunkt: Bestyrelsesmøde torsdag d. 27.8.2020 - kl. 18.30 - 20.30.
Sted:
Udby (Husk at møderne holdes på skolerne på skift)
Deltagere: Forældrerepr.:
Medarbejderrepr.:
Christina Hardis
Charlotte Thomhav, Tuse
Jens Güthler Kristiansen
Betina Eldam, Svinninge.afbud
Jens Schmidt Læssøe
Thomas D. Bruun, Udby
Kim Bundgård
Søren Hansen, Gislinge
Mads Møldum (næstfmd)afbud
Martin Læssøe (fmd)
Ledelse:
Sean Lind Mørk afbud
Ib Krogh, skoleleder
Pædagogisk leder/ref.
Elevrepr.:
Laila Meng Hansen, adm.leder deltaLukas 7b
ger i punkter omkring økonomi.
Josefine 7a

Punkt A
Godkendelse af dagsorden d. 27.8.20
Ansvarlig
Alle
Bemærkning
Beslutning
Ekstra punkt Punkt 2b Politisk udspil om ny skolestruktur
Punkt B
Godkendelse af referat fra d. 25.6.20
Ansvarlig
Alle
Bemærkning
Beslutning
godkendt
Punkt 1
Ansvarlig
Fremstilling
Beslutning
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Orientering om udbygning af idrætshallen i Tuse, herunder konsekvenser for skolens legearealer omkring indskoling
IK/evt. rep. Fra V&B

Tuse hallen ønsker at udvide med en Gymnastikspringhal. Dette kan få betydning for legearealet for indskolingen på Tuse Skole.
IK fremsender tegninger m.v. til formand, og det vurderes om bestyrelsen
ønsker at indbyde rep. fra Tuse IF til bestyrelsesmødet d. 28.9 vedr. deres
ønske om udbygning af hallen.
Hvis der er politisk behandling af sagen inden tager formand og IK beslutning om hvad der skal ske.

Punkt 2a
Ansvarlig
Fremstilling

Regnskab og budget (se bilag)
LMH/IK
Kort gennemgang af regnskab, herunder orientering om forventet mer/mindreforbrug.

Beslutning

Forventet merforbrug på 3,4. Der er som forventet tilført 800.000 kr. fra staten til styrkelse af lærer- og pædagogtimer.

Punkt 2b
Ansvarlig
Fremstilling

Politisk udspil om ny skolestruktur
LMH/IK

Beslutning

Brev fra borgmesteren er udsendt til skolebestyrelsen.
Borgmesteren er kommet med et udspil om en ny skolestruktur hvor man går
fra 4 til 11 skoler. Dette betyder at der i område Katrinedal kommer 3 nye
skoler: Gislinge, Svinninge og Tuse/Udby, alle med selvstændig skoleleder og
skolebestyrelse. Forslaget forudsøtter en øget økonomisk tildeling til skolerne.
Det forventes at en eventuel ny skolestruktur vil blive sat i høring først i oktober og vil løbe i 8 uger.

Punkt 3
Ansvarlig
Fremstilling

Til- og fraflyttede elever på alle afdelinger
IK
Orientering om tilgang/afgang af elever – se fremsendte bilag i aula

Bemærkning Gennemgang af bilag.

Skolens ledelse bør overveje om man kan synliggøre hvilket personale der er
på skolerne fx op til skolestart og skift ml. skoler.

Punkt 4
Ansvarlig
Fremstilling

SFO – status på tilmeldte pr. august
IK/LMH

Beslutning

Coronasituationen med lukning af skolerne i foråret medførte mange udmeldelser af børn i SFO 1 og 2.
Efter ferien er der en sket en øget indmeldelse. I juli var der 461 børn, i august 572 børn. Før corona var der 594 børn. Hvis tendensen fortsætter kan
medarbejdernormeringen fastholdes.
Der arbejdes fortsat målrettet på en attraktiv sfo hvor børn og forældre ønsker at deres børn er indmeldt.
Bestyrelsen ønsker på næste møde at se månedsplaner fra de fire sfo’ er

Punkt 5
Ansvarlig
Fremstilling
Beslutning

Staus om Covid 19
IK/pæd.ledere
Orientering og drøftelse i tilfælde af evt. smittetilfælde i Område Katrinedal.
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Skolerne har fortsat stort fokus på retningslinjer og vejledninger. Bestyrelsen
vil blive orienteret I tilfælde af at børn og/eller medarbejdere skulle blive
ramt (testet positive).

Alle forældre på en skole orienteres i tilfælde af smitte hvor det bliver nødvendigt at aflyse/nedlukke undervisning og sfo for børn i de berørte klasser.
Skolerne konfererer løbende med kommunal sundhedskonsulent.

Punkt 6
Ansvarlig
Fremstilling

Orientering om tilsyn på Svinninge skole

Beslutning

De faglige resultater samt børnenes trivsels på Svinninge skole skal styrkes,
og derfor vil skolen i samarbejde med Styrelsen for undervisning og kvalitet
iværksætte tiltag på skolen i løbet af dette skoleår. Der vil blandt andet medføre læringskonsulenter fra undervisningsministeret, der vil medvirke og vejlede lærere og pædagoger i undervisningen.
Skole og Styrelse har nedsat en styregruppe der skal beslutte og planlægge
forløb.
Forældre vil blive løbende orienteret om aktiviteter og besøg i klasserne.

Punkt 7
Ansvarlig
Fremstilling

Korte meddelelser
Alle
• Medarbejdere:
- Gislinge: eleverne skal mindes om coronaregler. Byggerod, men

Styrelsen for undervisning og kvalitet har pålagt Svinninge skole tilsyn. Der
nedsættes styregruppe med deltagelse af forvaltning, skoleledelse, medarbejdere og konsulener fra Børneministeriet. Tilsynets formål er at styrke læring/faglige resultater og elevtrivsel.

-

•

det bliver godt. Haludvalg i Gislinge overvejer udvidelse.
Udby: heldige med den gode plads i forhold til Corona. Har været
på de årlige hytteture.
Tuse: Byggerod, men det går fremad. 3 nye 0. klasser.

Elever:

Eleverne har følgende med fra trivselsrådet på Tuse:
- Ønske om vandautomater på gangene igen
- Ønske om gardiner i klasselokalerne
- Ønsker om kortere 12 pause i udskolingen og så få tidligere fri.
- Flere møbler på gangen
- Mange går ikke i bad, da der er alger o.l i bruseren
•

Skoleleder:
- Der er fremsendt en disp. til at være 29 i 3. klasse på Tuse.
- Stillingsopslag i Svinninge på matematikvejleder med samtaler

24/9 (HUSK mulighed for repræsentant i ansættelsesudvalg fra bestyrelsen – besked til daglig leder I Svinninge, Vivi Borello)
•

Bestyrelsen:
- Formanden orienterer om ombygning på Svinninge skole, forventer

udbud i foråret
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Punkt 8

Evt.

Lærer i Udby, Thomas Brun holder 25 års reception torsdag d. 1/10 kl. 1516.30
Punkt 9

Evt. Lukket punkt

Punkt 10

Oversigt over eventuelle forslag til punkter til næste møde(r)
Evaluering af forældrefidus evt. med forældredeltagelse
Løbende orientering omkring tilsyn fra Styrelsen for undervisning og kvalitet

Næste mødedatoer/skoleåret 20/21:
Mandag den 28.9.20 – Gislinge
Tirsdag den 27.10.20 - Svinninge
Onsdag den 25.11.20 -Tuse
Torsdag den 17.12.20 - Udby
Mandag den 25.1.21 - Gislinge
Tirsdag den 23.2.21 - Svinninge
Onsdag den 24.3.21 - Tuse
Torsdag den 22.4.21 - Udby
Onsdag den 26.5.21 – Gislinge
Tirsdag den 22.6.21 - Svinninge
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