Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog.

Dagsorden/referat Skolebestyrelsen (PLF)

Sted: Virtuelt

Dato: 14. januar 2021

Tid: 17.00-19.00

Mødekode:
SB-RMS2021
Formål:
At sikre et professionelt rum, hvor skolebestyrelsen og skolens ledelse i fællesskab har mulighed for at
koordinere, sparre, reflektere, beslutte og dele viden om skolen drift og udvikling .

Mødedeltagere: Alle undtagen
Fraværende: Sidsel og elevrådet
Referent: KE

Info: Man sørger selv for mad og drikke.

Emne
1.

●
●

Formål med punktet
(- kort beskrivelse og status)

a) Godkendelse af dagsorden
b) Forældreref/nyhedsbrev

Varighed
(tid/min.)

Beslutning
(Noter/referat – hvad har vi drøftet og aftalt?)

5 min.

a)
b)

Der ønskes tilføjelse vedr deltagelse fra FG og referatet ønskes altid udsendt med
dagsorden for næste møde.
Trine. Vedtaget at referenten udpeges efter et rul. Sussie laver listen.
Der skrives en besked vedr. bestyrelsens oplevelse af status på online
undervisningen. Ros til personale og elever generelt.

c)
2

Nyt fra/siden sidst
● a )Fmd/Næstfmd.
● b )Henvendelser til bestyrelsen
● c) Medarbejderrep.
● d) Skolens ledelse
● e )Hedensted Kommune

20 min
a)
b) Henvendelser tilkendegives og
tidsestimeres- behandles sidst på mødet.
c)
d)
e)

a)

b)
c)

Forældre har henvendt sig til bestyrelsen vedr. bekymringer for om der reageres
tilstrækkeligt restriktivt over for uønsket adfærd mellem elever. De har været
indkaldt til møde sammen med skoleleder og bestyrelsesformand og sagen er
afsluttet.
Ingen
Der arbejdes på at nå mest muligt af det planlagte på trods af nedlukningen, så
der ikke bliver en pukkel af aktiviteter der skal nås efter genåbning. Det er en
anderledes men fungerende hverdag. eleverne er gode til at navigere i online
undervisningen. Der har været åben spørgetid for forældre en time om ugen for
forældre i 0. til 4. kl. Bestyrelsen roser alle personaler for indsatsen.
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d)

e)

MUS laves online. Fagfordeling påbegyndes. Virtuelt-Stormøde for alle personaler
20. januar med opstart af skoleårets planlægning. Udviklingsplanen 2021-22 er
så småt på vej. Julegaven (foredrag) er udsat. Der er tilført ekstra midler til
budgettet for 2020 - bla. til dækning af forventede merudgifter i 2021. 2020
kommer forventeligt til at give et overskud. Resultatet forventes fra økonomi i
slutningen af februar. Godkendelse i byrådet i april.
Ny organisering af de kommunale specialtilbud:
https://www.hedensted.dk/politik/byraad-og-udvalg/udvalget-for-laering/udval
get-for-laering-dagsordener-og-referater/agenda?agenda=11-01-2021/ID3223
/dagsorden.xml
Der skal senere laves et høringssvar desangående.

3

●

Nyt fra Elevrådet

-

4

●

opsamling på Årshjul
forretningsorden mm. /v
Maiken

drøftelse
Bilag bliver sendt særskilt

20 min

Forretningsordenen vedtages i den nuværende form og den vurderes og justeres hvert år ved
konstitueringen af bestyrelsen.
Maiken og Trine færdiggør årshjulet i samarbejde med ledelsen og sender ud. Årshjulet
redigeres på næste skoleårs første bestyrelsesmøde.

5

●
●
●

Principper
lejrskoler (15 min.) V/udvalg
Skole/hjem samarbejde (45
min) V/ udvalg

drøftelse

15 min o

Principperne redigeres og bearbejdes af MED
Særlig opmærksomhedspunkter er markeret med blå baggrundsfarve i kladden.

Bilag vedhæftet

45 min.

6

●

Mail vedr. politiske tanker vedr.
specialklasser i Hedensted
Kommune.

orientering og kort drøftelse
Bilag vedhæftet

5 min.

9

●

Forældrehenvendelser

?

10

●

Eventuelt

?

Punkter til næste møde:

Udgår deltager ikke

Se under nyt fra Hedensted kommune pkt 2) e)

