Tidspunkt: Bestyrelsesmøde tirsdag d. 26.5.2020 - kl. 18.30 - 20.30.
(vi kan være i salen ved første indgang og vi overholder naturligvis
retningslinjer om afstand og rengøring samt afspritning før og efter)
Sted:
Gislinge
Deltagere: Forældrerepr.:
Medarbejderrepr.:
Christina Hardis Afbud
Hanne Schytte, Tuse
Jens Güthler Kristiansen
Betina Eldam, Svinninge.
Jens Schmidt Læssøe
Thomas D. Bruun, Udby
Kim Bundgård
Søren Hansen, Gislinge
Mads Møldum (næstfmd)
Martin Læssøe (fmd)
Ledelse:
Sean Lind Mørk
Ib Krogh, skoleleder
Maj Dresler Jansen, daglig.leder – ref.
Elevrepr.:
Laila Meng Hansen, adm.leder
Amina Braimi (Tuse) Afbud
Josefine Hansen (Tuse) Afbud
Gæst: Pædagogisk leder,Dorte Kold
Thomsen.
Punkt A
Godkendelse af dagsorden d. 26.5.20
Ansvarlig
Alle
Bemærkning Ændring i rækkefølgen at punkt 2 og 4 rykkes frem herefter punkt 1,3 og så
Beslutning

fremdeles.
Dagsorden er godkendt

Punkt B
Ansvarlig
Bemærkning
Beslutning

Godkendelse af referat fra d. 27.4.20
Alle

Punkt 1
Ansvarlig
Fremstilling

Status omkring nødundervisning og sfo – alle skoler
IK/LMH
Orientering om genåbningen af undervisningen for de store elever i 6. – 9.kl.

Beslutning

Gislinge: Dejligt at få de store elever tilbage på skolen. Der er lidt udfordringer ifht. de daglige rutiner jf. retningslinjerne. Klasserne møder ind forskudt.
Der er klasser, hvor, efter ny retningslinje, holdene er lagt sammen igen.
Svinninge: Det er gået forbløffende godt med at få de store elever tilbage på
skolen. De har været gode til at tilpasse sig de ændrede forhold, - er dog
utilfredse med at de ikke kan gå i brugsen. Alle klasser møder ind forskudt
og alle møder ind til undervisningen fra morgenstunden. Stor ros til eleverne.

bæk · Tlf. 7236 7430

Ingen bemærkninger
Referatet er godkendt

Tuse: Skolen er udfordret på plads og derfor er der både formiddags undervisning og eftermiddagsundervisning i overbygningen. Heller ikke på Tuse må
de store elever gå i Brugsen.
Udby: De er kommet tilbage og er i skolen fra kl. 8-13. De er i gang med at
træne rutinerne. Klassen er meget udenfor. Det er godt for klassen at være
sammen igen.
Pædagogiske ledere har kun meldt positivt tilbage på at de store elever er tilbage. Den sidste skoledag for 9.klasserne er den 16.6.20. Herefter bliver
9.klasserne tilbudt et undervisningsforløb frem til dimissionsfesten. Det er en
forventning at 9.klasse møder op til undervisningen.

Punkt 2
Ansvarlig
Fremstilling
Beslutning

Regnskab og budget (se bilag)
LMH/IK
Gennemgang af regnskab og budgetestimeringer, herunder orientering om
forventet mer/mindreforbrug samt høringssvar vedr. handleplaner.
Bemærkninger:
Regnskab viser en forventning på merforbrug på ca. 4 millioner.
Katrinedalskolens SFO:
Der er udmeldt ca. 160 elever i SFO. Udmeldelserne sker både i SFO1 og i
SFO2. Der er flere forældre som benytter sig af SFO orloven ca. 135 ansøgninger i de 160 elever.
Det er endnu uvist, hvilken betydning økonomisk det vil få for det kommende
skoleårs SFO, herunder tilpasning af personaleresurser.

Punkt 3
Ansvarlig
Fremstilling

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

Bemærkning Taget til efterretning.
Der er et ønske om at bilaget kun indeholder tal fra den mellemliggende periode altså fra skb-møde til næste skb-møde.
Punkt 4
Ansvarlig
Fremstilling
Beslutning

Test og evalueringsformer
IK/DK
Præsentation og gennemgang af skolernes (område Katrinedal) brug af forskellige tests og evalueringsformer. Pædagogisk leder Dorte Kold deltager i
punktet.
Bemærkninger:
Dorte gennemgik de forskellige test eleverne tager i løbet af et skoleliv.
Lovbestemte tests; nationale test i forskellige fag, national trivselsmåling
samt sprogvurderingen i 0. klasse.
Skolen anvender i dansk Hogrefe test i dansk.
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Lærerne anvender løbende tests og evalueringer, disse er enten i det faglige
materiale (bog eller portaler) som læreren anvender i undervisningen.
Der er både læsekonferencer og matematik konferencer, hvor leder, vejleder
samt lærere drøfter og evaluerer på resultaterne af de forskellige tests jf. læringssamtaler. Alle lærere er forpligtet på at planlæggen en undervisningsdeferentieret undervisning.
Forældrene får resultatet af de/den nationale tests hjem. Den løbende evaluering med andre typer af tests er redskaber til underviseren til brug for planlægning af undervisningen. Dette tages op til skolehjemsamtaleren.
Det er aftalt, at Dorte sender sine slides til SKB via AULA
Punkt 5
Ansvarlig
Fremstilling

Kommunikationsprincip i forlængelse af overgang til AULA – fortsat.
Maj/IK
Skolebestyrelsen ønsker ugebreve og månedsbreve tilsendt forældre senest
fredage. Dette forudsætter ændring eller opsigelse af retningslinje i skolens
MED. MED drøfter bestyrelsens ønske på møde d. 20.5. Bestyrelsen genoptager punktet d. 26.5.

Beslutning

Punktet er drøftet i MED og her blev retningslinjen opsagt. Ledelsen har besluttet at ugebreve og månedsbreve skal ligge klar til forældrene fredage senest kl. 23.59
På baggrund af den ændring kan Skolebestyrelsen godkende udkastet til
kommunikationsprincippet.
Kommunikationsprincippet er godkendt med start den 1.8.20

Punkt 6
Ansvarlig
Fremstilling

Justering af Princip for lejrskole (se bilag)
IK
Princippet er justeret således at det præciseres, at det også er en mulighed
at lejrskoler og hytteture kan afholdes i andre lande, hvis økonomien muliggør dette.
Med præciseringen af, hvor klasserne kan rejse hen, og tilretningen, at det
skal være inden for den gældende økonomiske ramme, er Princippet for lejrskole er godkendt.

Beslutning

Punkt 7
Ansvarlig
Fremstilling
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Korte meddelelser
Alle
• Medarbejdere: Katrinedalskolen er udtaget til Nationale tests.
Gislinge: Renoveringen starter snart. Toiletter til mellemtrinnet, indskolingens toiletter renoveres, ændringer i placeringen af medarbejderpladser, nyt varmeanlæg i hallen, solafskærmning i salen, nyt tag.
Fagfordelingen er i gang.

•
•
•

Punkt 8

Evt.
•

Tuse: også ombygning i gang, nu rimelig ren skole. Ny sfo leder starter den 1.6.20
Svinninge: som ovenstående. Fagfordelingen går i gang den 2.6.20.
Udby: Vi er i gang med fagfordelingen. Nye former for samlæsning,
tværfaglighed og projekt.
Elever: Intet
Skoleleder: Gislinge skole har et stillingsopslag ude. Ansættelsessamtaler den 16.6.
Bestyrelsen: Høringssvaret er kommet af sted og mange tak for de
rigtig gode indput.

Husk at melde afbud, hvis man er forhindret i at deltag den 25.6.20,
da der er spisning.

Punkt 9

Lukket punkt

Punkt 10

Oversigt over eventuelle forslag til punkter til næste møde(r)

Intet

Facebook på de fire afdelinger, der forventes et oplæg fra pædagogisk leder
Palle Spånhede.
Evaluering af forældrefidus evt. med forældredeltagelse
Næste mødedatoer:
Torsdag den 25.6.20 i Tuse
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