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0.  Referat møde den  26. januar 2021  (5.min) 

  Godkendt 

Thomas Aistrup valgt til dirigent 

 

1.  Nyt fra … (25.min) 

Ledelse 

 Byrådet har besluttet at give alle medarbejdere julegave á 300 kr., der skal bruges 

til at styrke fællesskab og sammenhængskraft. Pengene skal anvendes lokalt. MED 

har nedsat arbejdsgruppe, der planlægger medarbejderarrangement i august. 

 Skoleårets samlede sygefravær er lavt. pr. 28/2-21 ligger det samlede sygefravær 

på 3,88%.  

 Vi er i gang med at planlægge trivselsgrupper jf. seneste udmelding fra regeringen. 

 Vi er glade for at have 0.-4. klasserne tilbage. Skemaerne tilpasses, så der er få 

lærere i klasserne. Skoledagen er 8-13. Indhold fortsat efter 

nødundervisningsloven. 

 Medarbejdere har mulighed for at blive testet 2g/uge på skolen.  

 FFO; børnene er tilbage i andre rammer, de klarer de fint. Der er købt 

rengøringsvenligt legetøj. 

 Mikrobørn; de første 22 mikrobørn er startet. Der arbejdes med en prøvehandling, 

hvor der er fælles hvile/pausetid i form af f.eks. yoga. 

Medarbejdere 

 8.z og 8.y har deltaget i kommunalt projekt/konkurrence om at formindske 

madspild. På den afsluttende finaledag med borgmesteren. Løb 8.z med 1. pladsen 

og 8.y med 2. pladsen. Det er vi stolte af. 

Elever 

 Fedt, at vi ’banker’ de andre  

Forældre 

 Dejligt, at medarbejdere anerkendes med julegave. 

 Fin afsluttende workshop for dialogværktøjet ´Fælles om fællesskaber’ 

 Der er sat gang i ansættelsesproces af ny skoleleder 

 Ros til mikroopstart 

 Ros til Lillestjernen 

 Ros til alle de dygtige medarbejdere, der står for fjernundervisning 
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2. 

 

 F c Driftsbudget  almen - Orientering og godkendelse (Bilag) 

Driftsbudget for skoleåret 2021-2022 blev godkendt 

3.  Driftsbudget FFO – Orientering og godkendelse (Bilag) 

Driftsbudget for skoleåret 2021-2022 blev godkendt 

4.  Behandling af mulighed for konvertering af understøttende undervisningstimer (UU-timer) i 

21/22. (Bilag – ansøgning fra skoleåret 20/21) 

Ansøgning besluttet. 

5.  Mødet  med kontaktforældrene d. 17. maj – planlægning 

Arbejdsgruppe nedsat: Jacob Ebbesen, Merete Lange, Thomas Aistrup og Emmeline Trautner 

6.  Hvordan forholder SKB sig til forældrehenvendelser angående kønskategorisering på skolen 

f.eks. Drengegaver/pigegaver? – Drøftelse. 

Skolebestyrelsen har en holdning til, at vi ikke kategoriserer hinanden.  

SKB ønsker at sætte normerne på dagsordenen. Hvordan arbejder vi med, at en skole som 

resten af samfundet består af en flertalsnorm og flere mindretalsnormer? 

Kan anvendes som Case til kontaktforældremødet d. 17. maj. 

7.  Punkter til næste møde 

Status fra planlægningsgruppen til d. 17/5 

Status fra ansættelsesudvalg 

Genåbningssituationen – opmærksomhed på trivsel og faglighed 

8.  Evt. 

  


