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Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 26. januar 2021 kl. 17-18.30
Virtuelt, på Teams
O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning
Afbud:
Lasse Nyrup

Dagsorden

Uddybning/Referat

Kl. 17.00
B: Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat

Referat og dagsorden godkendes.

17.05
Tjek ind

Tovholder/
Form
Karen

Justeringer i forhold årsplanen:
SFO-forældrerådet skulle have deltaget. Grethe holder
særskilt møde med dem, hvor de drøfter SFO-budget og
Visionen for det fritidspædagogiske område og nye Mål- og
indholdsbeskrivelser.
Pædagogisk lørdag udsat pga. corona – derfor er arbejdet
med afdelingernes DNA og det specialpædagogiske ståsted
også udsat. Se f.eks.
https://www.dr.dk/drtv/se/ultra-nyt_-webcam-i-skolen-_-fedteller-ej-_-to-hunner-tilbage_-hvordan-redder-manarten_224968
Starter 4 min og 50 sec inde.
Godt nytår og status på Corona.
Vi er kommet godt i gang efter nytår med
onlineundervisningen. 5.-9. klasse følger stort set deres
normale skema – lettere afkortet. Indskolingen har
undervisning fra kl. 08.00 – 11.30, mens 4. klasserne har fra
kl. 08.00-13.00.
Der er pt. 70 elever tilmeldt i nødpasningen i SFO´en.
Eleverne i nødundervisningen kan følge deres klasses
onlineundervisning.
Skolen og Klubben samarbejder om elever, som har svært ved
hjemmeundervisning. De tilbydes at sidde i Klubben og
modtage onlineundervisning med støtte fra klubpersonale.
4.årg.-elever i nødundervisningen deltager i on-lineundervisningen med deres klasser i SFO med støtte af SFOpædagoger.
Ledelse og bestyrelse modtager mange positive
tilbagemeldinger på organiseringen af onlineundervisningen
fra forældre og elever.
Skolen vil løbende evaluere på, hvordan vi udfylder de faglige
og sociale huller, som vil komme efter nødundervisningen.
Skolen afventer svar fra ministeriet ift. afvikling af
afgangsprøverne til sommer.

Karen
Lene

Klubben tilbyder ”OnlineKlub” med mange sjove aktiviteter.
D + B. Kl. 17.20 – 17.50
Økonomi

Årsregnskab 2020 godkendes + forventninger til 2021 drøftes.
Der blev fremvist en oversigt fra NemØkonomi systemet med
de forventede årsresultaterne
• SFO ca. -200.000 kr. i underskud, da der er tildelt ca.
43.000 kr. i VIRUS refusioner til Lisbjerg SFO i stedet
for Risskov SFO. Fortsat akkumuleret overskud.
• Sygehusundervisningen ca. 45.000 kr. i overskud.
• Skolen ca. 590.000 kr. i overskud (Selvom man i
forventet regnskab forventede et underskud på ca. 230.000 kr.)
Forklaringen på at skolens underskud bliver til et overskud er
følgende:
Oversigt over udviklingen
Forventet regnskab november
Årsregnskab
Forklaring på forskellen:
Nedgravning af affaldscontainerne
Anlægsmidler
Viruskompensationer
Driftskontoer
Sum

-230.000
590.000
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I forhold til budget 2021, så udsendes der sammen med
referatet et udkast (bilag) til en prioritering af områder i f.eks.
bygning, drift m.m.
D: Kl. 17.50
Data til bestyrelsen

Hvilken data kan bestyrelsen få adgang til? Og hvad kan give
værdi for bestyrelsens arbejde?
Opsamling fra sidste møde, hvor medarbejderrapporten for
Social Kapital blev fremlagt. Kan vi indkredse specifik data,
som bestyrelsen har gavn af at få (løbende)?
Bestyrelsen foreslår et inspirationsoplæg fra B&U vedr. dataopfølgning v. Ole Hersted. Lene undersøger mulighederne.
Kommentarer/ønsker fra Kirstine Moltzen efter forrige møde:
Data på læreres trivsel + sygefravær
Data på opsigelser
Data på forældretilfredshed - forældres vurdering af barnets
trivsel - forældres vurdering af samarbejdet med skolen
Data på elevernes trivsel
Tilbagemelding fra årgangsteams - hvordan arbejder de med
den vision der er for gruppen? Hvad er udfordringerne lige

Lene
Jens

nu?
Tilbagemelding fra årgangs -teams på arbejdet med vision hvad er nu-sitationen og hvor vil vi hen? Hvordan arbejder vi
med det? Evt konkrete handleplaner. Hvad bygger vi vores
arbejde på? Potentiale, styrker, værdier, didaktik,
læringsforståelse.
Måske kunne det være et spændende udgangspunkt for
samtalerne om skolens vision at læse Lene Tanggaards nye
bog om “Hvad taler vi om når vi taler om at lære”. Det kunne
måske skabe et godt fælles udgangspunkt for gode snakke
blandt lærerne og kobler sig godt på den reviderede vision om
kundskab.
O + D: Kl. 18.00
Elementer i skoleårets
planlægning

Der præsenteres to forslag til:
- Timefordelingsplan
- Skoledagens opbygning
Konsekvenser ved de to forskellige modeller drøftes.

Lene
Jens

Lene fremlagde baggrunden for ledelsens oplæg.
Bestyrelsen bakkede op om forslaget om at justere i
skoledagens opbygning og timefordelingsplanen. Bestyrelsen
foretrækker kvalitet i tiden. Opmærksomhedspunkter:
Faciliteter til eleverne i pausetiden.
Fokus på lærernes tilsynstid og forberedelsestiden
(medarbejderrepræsentant).

Foreløbigt kendskab til antal elever/klasser
Andet relevant på nuværende tidspunkt
Kl. 18.30
Orientering

Renoveringen af varmestyringen og udskiftning af
ventilationsanlæg. Der er fuld gang i renoveringen, og vi er
foran tidsplanen. Arbejdet er ikke påvirket af behovet for
genhusning af elever.
Forespørgsel om telemast (TDC) på skolens grund Ledelsen
har sagt nej. Bestyrelsen bakker op om dette svar.
Udskudte projekter. F.eks. er det blevet en lokal beslutning,
hvornår vi vil implementere affaldssortering. Øvrige udskudte
projekter har ikke stor betydning for skolerne. De er ikke
AFLYST, men blot udskudt.
Når ”Kvalitetsopfølgning” og ”Visionen for det
fritidspædagogiske område” er politisk er godkendt, bliver der
en nærmere orientering.
Pernille (kommunikationsmedarbejder) stopper, og vi har
lavet aftale med en studerende om at overtage nogle
kommunikationsopgaver.

Lene
Karen

18.45
Evt.

-

Henvendelse vedr. google og databehandling.
På bestyrelsens vegne svarer næstformand Kristian
Krabbe på henvendelsen vedr. databehandling.

