SKOLEBESTYRELSEN
Mandag den 25. januar 2021

Afbud: Rikke

Pkt. Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af referat fra mødet
d. 19.10. 2020

Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Siden sidst – ganske kort
Herunder også corona-situationen

3.
Orientering

4.

Regnskabsafslutning 2020
Orientering

Formanden:
- Sygemelding af skoleleder Rikke Grann
- Konstituering af Inger Østlund til skoleleder
- Niels Kristian Andersen går på pension på fredag
- Ros til ledelsen og kontorgangen
Elevrådet:
- Simon og Camilla deltog i Danske Skoleelevers generalforsamling i november 2020.
- I december var Simon og Camilla i P4 vedr. venskabsambassadører.
- Afholdt et online elevrådsmøde i morges. Her talte vi om, hvordan oplevelsen af fjernundervisningen og trivsel er, hvad vi selv kan gøre og hvad vi har
brug for hjælp til.
Det er meget forskelligt, hvordan undervisningen kører i de enkelte fag i overbygningen.
Pædagogisk Forum:
- Kører nu fjernundervisning på 3. uge efter jul.
- Fokus på trivsel, på elevdeltagelse og de elever, for hvem det er svært.
- Underviserne sidder rigtig meget foran skærmen både med forberedelse,
møder og selve undervisningen
- Lidt mere forudsigelighed nu end i foråret, hvilket er godt.
- Stor fokus på trivslen, holder elevsamtaler og en slags klassens time
- Teams-undervisning fra 5.-9. årgang, men lærerne i 2.-4. klasse forsøger
også med Teams selvom der ikke er krav om det.
- Det er nødundervisning, så derfor er der ikke undervisning i alle fag.
- Nogle børn har det fint med fjernundervisningen, andre har det svært.
- Vigtigt, at vi tager de gode erfaringer med videre, når vi kommer tilbage.
Kontoret:
- Lyntest af medarbejderne som tilbud
- Nye møbler kommer i uge 6
- Børn i nødpasning er stigende
- De tre specialklasser er inde til undervisning og har fået lov til at bruge bussen. De savner alle de andre elever/kammerater, der er hjemme.
- Den nationale trivselsundersøgelse er udsat.
Skolernes Samråd:
Der har ikke været møder siden sidst.
Skole og Forældre:
Fokus på trivsel og møder med undervisningsministeren.
Det er været et meget mærkværdigt år. Corona betød, at der var meget få udgifter hele
foråret, og derfor har vi haft råd til at købe nye stole og borde til alle klasser.
I 2020 kom vi ud med et pænt overskud – primært fordi vi har fået del i de Corona-midler, som Folketinget har bevilget til værnemidler og ekstra rengøring.
Overskuddet overføres til 2022.

5.

Trafikpolitik
Gennemgang og input

Vildbjerg Skoles nye trafikpolitik blev godkendt.
Sættes på hjemmesiden og på AULA.

6.

Ansøgning om kortere skoledag
2021-22
Drøftelse og beslutning

Det blev drøftet, om skolen skal søge Børne- og Familieudvalget i Herning Kommune
om en kortere skoledag i lighed med de sidste par år.
Ledelsen søger Herning Kommune om en kortere skoledag i 2021-22.

7.

Tour de Bestyrelse – nu som webinar
Orientering

Inger sender datoer og temaer ud til bestyrelsesmedlemmerne.
Deadline den 20. i hver måned. Sendes til Inger.
Januar – Charlotte: Niels Kristian, trafikpolitik, fokus på børnenes trivsel.
Februar - Esben
Marts - Jacob
April - Kim
Maj - Charlotte
Juni - Jens Christian

8.

Input til nyt fra Bestyrelsen

9.

Punkter til næste møde

- To principper
- Snus og tobak

10.

Evt.

Intet til referat.

11.

Farvel til Niels Kristian

Skolebestyrelsesformanden sagde nogle pæne ord til viceskoleleder Niels Kristian Andersen, der efter knap 45 år går på pension.
Også formanden for skolens elevråd sagde tak til Niels Kristian.

