Dagsorden for
Skolebestyrelsen

Onsdag 22. april. 2020
Google Meet møde – 16.-18.00
Formand:
Anders Gold
Ordstyrer:
Nr. 07

Klik på linket og tryk på ‘Deltag nu’: https://meet.google.com/pck-uqeq-skb
1.
a) Godkendelse af dagsorden. 5 min
b) Godkendelse af referat.

1ab)godkendt
2) abcde) intet nyt

2. Nyt fra/siden sidst - Corona 10 min
a) Fmd/ næstfmd.

3) Fraværende

b) Henvendelser til bestyrelsen

4) Alt information er givet ufiltreret videre så
hurtigt som muligt. Formand og næstformand
c) Medarbejder med nyt fra skolens
hverdag
taget med på råd i forhold til åbning af skolen
torsdag i stedet for onsdag. Dette for at have tid
d) Skolens ledelse med nyt fra skolens
hverdag
nok til at åbne efter de givne retningslinjer.
Fordeling af lokaler, toiletter, udeområder,
e) Nyt fra Hedensted Kommune.
afhentning af sprit mv. De fleste elever er mødt op
Orientering
fra starten. Næsten alle har været tilstede fra
mandag. Der er kommet øgede krav til kontakt og
3. Nyt fra elevrådet
aktivitet i forhold til 6. til 9. årgang. Der er lavet
skemaer til alle 4 årgange. Lærere er i kontakt
4. Corona perioden v/DO (30 min)
med de sædvanlige klasser i langt de fleste
- information
tilfælde. Enkelte fag er byttet for at få skemaerne
- genåbning – tiltag mm
- 6. -9. årgang – nødundervisning
til at gå op og sørge for undervisning til alle klasser
- 9. årgang afslutning.
samtidig med, at skolen er åben for 0. til 5. klasse.
- Bestyrelsen: v/ Sussie
Skal vi gøre noget for skolens personale Personalet har etableret et fint samarbejde både
– medbring gode idéer. Kommunikation virtuelt og på skolen. Meget bliver løst med digital
til personale og forældre – skal vi skrive
kommunikation.
et opslag på AULA eller andet?
I forhold til 9. årgang overvejes om der kan laves
prøve-prøver, hvis retningslinjerne senere på
skoleåret tillader det. Eleverne har givet udtryk
for, at de gerne vil have denne afslutning på
skoletiden. Personalet på 9. årgang har emnet på
dagsordenen på denne uges teammøde. Der
følges tæt op på de elever, der ikke af sig selv
deltager i online-undervisningen. De fleste
deltager umiddelbart efter denne opfølgning.
Skolebestyrelsen giver udtryk for sin opbakning til
og anerkendelse af personalets store arbejde og
fine håndtering af hjemmeundervisningen og
genåbningen af skolen. Et skriv laves sådan, at det
kan skrives til både forældre og personale. I
beslutningerne om og den første tilrettelæggelse
af genåbningen har bestyrelse, Sekretærer,
teknisk service, tillidsfolk og skoleledelse i
fælleskab truffet beslutningerne. En påskønnelse
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Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog

til personalet koordineres af bestyrelsen. Sidsel og
Trine er tovholdere på dette.
5. Økonomi V/KE (30 min)
- gennemgang af ØK.
- Tildelinger i forhold til Personale
Enheder (PE) mm.
Nyt Økonomimøde v/Anders

5. Økonomi
Præsentation af regnskabet for 2019. Overskud på
ca. 3500 kr. efter regulering af mængdestyring og
tildeling af sikkerhedsnet.
Budgettet for skoleåret 20/21 ser for nuværende
ud til at give et lille overskud inklusiv et underskud
for regnskabsåret 2020. Segregeringen er fortsat
en stor post i det samlede regnskab. Bestyrelsen
tilsendes efterfølgende bilag i delbare formater.

6. Høringssvar vedr. Ny skolepolitik (30 6) punktet udsættes til næste møde
min)
- Begge udkast drøftes, input til en evt.
skrivegruppe.
Deadline for indsendelse 29. maj 2020.
7. Referater – form og indhold (10 min) 7) Forældre-referater – Jakob skriver ”10 linjer”
Hvem skriver et ”forælder-venligt
om at være nyt skolebestyrelsesmedlem. Opslag
referat af dagens møde?

på både FB og aula.

8. Eventuelt. 10. min
-

Bestyrelsesvalg info v/DO
Punkter til næste møde:
Skolebestyrelsens arbejde i forhold
inspirationen fra arbejdet med
høringssvaret vedr. styrelsesvedtægt.

8) Bestyrelsesvalget er foreløbigt udskudt.
Hedensted kommune giver besked om en ny
tidsplan.
Besked fra SSP om at være opmærksomme på de
unge, der opholder sig i opstillede telte på
skolerne.
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