Dagsorden for
Skolebestyrelsen

Tirsdag 17. juni 2020
17.00 – 19.30
Formand:
Ordstyrer:
Nr. 9

Fraværende:
1.
a) Godkendelse af dagsorden. 5 min
b) Godkendelse af referat.
c) valg af forældrereferent

1 a) Godkendt
b) godkendt.
c) Sidsel

2. Nyt fra/siden sidst 20 min
a) Fmd/
næstfmd.

2) Horsens Folkeblad har henvendt sig til SB formand
vedr. skolestrukturen i Hedensted kommune. Der er
ikke givet en udtalelse.

b) Henvendelser til bestyrelsen
c) Skolens ledelse med nyt fra skolens
hverdag og
d) Nyt fra medarbejderne
e) nyt fra Hedensted Kommune.
Orientering
- Skoleanalyse

Kort præsentation af delelementer i skoleanalysen for
Hedensted kommune.
b) Forældre har henvendt sig vedr. buskørsel. Enkelte
elever har brug for at personalet har ekstra
opmærksomhed på at busafgangen er helt tæt på
tidspunktet for skoledagens afslutning.
c) Alle ansatte er inviteret til ”kick-off” på den nye
skolepolitik i uge 32. Der kommer fyraftensmøder
senere for SB.
d) Medarbejderne oplever en travl periode, men i en
god stemning. Der er en god edindragelse i alle
processer.

3. Nyt fra elevrådet 10 min

3) Eleverne er glade for at være tilbage i skole. Det er
krævende at vende sig til alle de nye retningslinjer. 9.
årgang har været til to selvvalgte prøver og lærerne
roser eleverne engagement.

4. Økonomi 15 min

4. Rammeopgørelse og budget præsenteres. I det
kommende skoleår vil økonomiudvalget arbejde med
nye rapporter, med løbende opfølgning på udvalgte
punkter.

5. Dimission 10 min
- Information omkring dimission.
- Plan mm. Kl. 17.00 – 18 og 18.30-19.30.
- Tale – hvem holder talen fra skolebestyrelsen?
Formand og næstformand kan ikke deltage
denne aften.
- COVID19 info og program.

6. Sidste skoledag 2020/2110 min
Info og beslutninger vedr. sidste skoledag.
Information til forældre mm.

5. Dimission
Trine og Kari-Ann vender tilbage til kontoret vedr.
talen.
Der er lavet og udsendt retningslinjer for afvikling og
deltagelse i forhold til Covid19.

6. SB har godkendt at der er karamelkast efter tydelige
gennemgåede/udsendte retningslinjer. KL’s
coronalinje er konsulteret i forhold til udarbejdelse af
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retningslinjerne. Bestyrelsen udsender infobrev til
forældre i alle klasser. Ligeledes har det været på
MED-udvalg, og udsendt til personalet på skolen.
7. Forældremøder skoleåret 2020/21. 10 min.
- Hvem deltager hvor?
- 24/8: A
- 26/8: C
- 31/8: B + S
Overvej gerne punkter, som I synes kunne være
godt at SB kunne informere om. Hvilke(n)
forældremøder(r) kan du deltage i?

7. forældremøder: Sussie laver et forslag til
”talepapir”.
Bestyrelsen vil på møderne tale om:
Kommunikationsvejene
Bestyrelsesarbejdet
Evaluering af CV19-perioden
Involvering i bestyrelsesarbejdet
Skoleovertagelse
Den gode udvikling
Afd A 24. august Sussie og Sidsel
Afd B + S 31. august Sussie og Sidsel
Afd C 26. august Jakob, (Trine)

8. SB-møder næste skoleår 10 min
- Skolens forslag er, at møderne afholdes
onsdage, da medarbejderne får mindst mulig
ventetid inden møderne.
Tirsdage er ikke en mulighed, da forvaltningen
ofte indkalder denne dag.
- Antal.
- Første møde: forslag: 27. august eller 3.
september.

8. Skolebestyrelsesmøder foreslås at ligge på
forskellige ugedage. Mandage, onsdage, torsdaeg.
På første møde forudses bl.a. disse overskrifter:
Økonomiudvalgsarbejdet
Principper – hvordan arbejdes der med udarbejdelsen
Konstituering
Forretningsgangen i bestyrelsen
Første møde onsdag den 19. august kl 1700-1930

9. Forældrehenvendelser

9. Der har været en enkelt henvendelse om processen
i forbindelse med klassedannelse. Der er generelt
tilfredshed med håndteringen.

10. evt.
Tak for samarbejdet i dette skoleår.
Bestyrelsen har diskuteret nødvendigheden af
afholdelse af det tidligere varslede møde om økonomi.
Mødet blev aflyst pga. Corona-nedlukningen.
Bestyrelsen er i tvivl om, om behovet for dette møde
stadig er tilstede. Bestyrelsen afventer snarlige
henvendelser, ellers foreslås en aflysning.

10. Eventuelt. 10. min
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