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Skolebestyrelsesmøde mandag d. 21. juni kl 16.30-20.00
Hos Lene Brejnegaard, Havagervej 20, Knebel
O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning
Afbud:
Lasse Z.

Dagsorden

Uddybning/Referat

Kl. 16.30
Tjek ind
B: Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Kl. 16.45
B: Antimobbestrategi
godkendes

Dagsorden og referat godkendes

På baggrund af drøftelser på forrige møde samt input fra
personalegrupperne, har bestyrelsen fået et nyt oplæg til
godkendelse.
-

Handleplanen skal være kendt af elever og forældre.
Kan punkt 3 præciseres yderligere?

-

Der skal tilføjes et punkt, som omhandler klassens
dynamik/kultur.

-

Klar definition af hvad er mobning og hvad er drilleri.

-

Skolen kan udarbejde en pixi/tegnefilm til indskoling –
mellemtrinet.

-

Skolen har meget få mobbetilfælde (data fra
trivselsundersøgeler).

-

Ifølge handleplanen så skal forældrene tale med deres
børn om god opførsel på de digitale medier. Skolen
kan komme med gode råd og anvisninger.

Tovholder/
Form
Karen

Karen

Konklusion: Lene laver nyt oplæg til bestyrelsen, som
rundsendes med referatet af dette møde og behandles igen på
augustmødet.

Kl. 17.10
D + B: Støttefonden

Nordea har rykket for, at kontoen registreres korrekt. Den skal
registreres i formandens navn. Den har ikke været brugt i de
sidste tre år, og der er ikke noget indestående.

Hvis vi ønsker at indsamle penge til særlige formål (f.eks.
kunstgræsbanen) har skolen en konto med tilknyttet mobil-

Lene

pay. Det er vigtigt, at der ikke sker en større opsparing på den
konto, da det vil fremgå af skolens regnskab.
Skal Støttefonden fastholdes eller nedlægges?
- Kontoen er lukket og ikke længere aktiv.
- Det skal undersøges nærmere hvordan skolen kan
modtage penge fra en evt. kunstgræsindsamlingen.
- Der er muligt at genåbne en konto i støttefondens
navn.
- Skal der ansøges om at få lov til afvikle en indsamling
Konklusion: Støttefonden opretholdes. Bestyrelsen fastlægger
et årsmøde i årshjulet jf. vedtægterne. Når kontoen skal være
klar, er det formandens opgave at oprette en konto.
Kl. 17.30
B: Evaluering af
skolebestyrelsens arbejde 202021

Karen
Årsplan 2020-21 er blevet opdateret med aflyste/tilkomne
punkter
Bestyrelsen drøfter:
- Form og indhold
- Balancen mellem drift og tema?
- Er der noget, der har manglet?
- Hvad har vi lært af årets forskellige mødeformer?
- Er der noget, vi kan tage med os?
Der har været mange relevante og spændende drøftelser.
Intensiteten falder, når der afvikles onlinemøder.
Godt at vi løbende tager temaer op på møderne.
Dagsordenen må gerne afspejle, hvad der forventes af
bestyrelsen. Sparring til ledelsen
Der skal fortsat være fokus på databehandling
Bestyrelsen vil gerne arbejde med:
- Inkluderende fællesskaber
- Afdelingernes DNA
- Mere feedback fra personalet og pædagogiske ledere
ift. den pædagogiske dagsorden.
- Skolebestyrelsen mere synlig, så det er nemmere at
føre tilsyn med de pædagogiske processer
- Hvordan lykkes skolen med at få integreret elever fra
specialklasserne over til almenområdet.
Databehandling.
Når der skal konstitueres en ny bestyrelse, så er både formand
og næstformandsposten ledige.

Gennemgang af de nye skema
-

Vi har afkortet skoledagen og givet eleverne lidt ekstra
pausetid.
Fremadrettet vil der to gange om ugen være
voksenstyrede aktiviteter i pauserne.

-

-

Skolen har prioriteret at booke svømmehallen oppe i
Skovbakken for at give mere kvalitet i
svømmeundervisningen (4.årg.)
Der er fortsat fordybelsesdag om onsdagen fra 3. til 6.
lektion

Punkter til årsplan 2021-22

Se under punktet Evaluering af skolebestyrelsens arbejde.

Fra kl. 18.00

Afslutning og hygge med middag

Karen
Lene

