SKOLEBESTYRELSEN
25. januar 2022
Afbud: Mille, Andy, Juliane, Jens Christian

Pkt. Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af referat fra mødet
d. 25.11. 2021

Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Siden sidst – ganske kort

3.
Orientering

Formanden:
Ikke tilstede
Elevrådet:
- Uddannelse af undervisningsmiljørepræsentanter
Medarbejderne:
- Ramt på corona-fronten og med vikaropgaver
- Interne møder holdes over TEAMS
- Eksterne møder holdes med fysisk fremmøde
Kontoret:
- Corona fylder rigtig meget, men det hjælper lidt med de seneste retningslinjer.
- Kæmpe ros til alle medarbejdere, der er rigtig gode til at hjælpe til
- Skoleplanen 2022-23: Arbejdet er skudt i gang med interne dialogmøder
- Uddannelsesparathedssamtaler i 8. klasse
Skolernes Samråd:
Intet at bemærke
Skole og Forældre:
Fokus på det kommende skolebestyrelsesvalg
ØK:
Ikke været møde siden sidst.
Skolen oplever i stigende grad, at flere og flere forældre beder om, at deres barn får lov
til at holde ferie uden for skolernes feriekalender.
Samtidig oplever lærerne, at forældrene også beder lærerne om at sende materiale og
plan for, hvad der skal arbejdes med i ”ferieugen”.
Bestyrelsen drøftede den udfordring.
Vælger forældre at tage deres barn ud af skolen for at tage på en ekstra ferie, er det
forældres eget ansvar at følge op på, hvad der er arbejdet med i skolen. Det kan ske
ved at se på Meebook og på AULA.
Ledelsen udarbejder en retningslinje, og Esben skriver om det i det kommende nyhedsbrev.
”Rigtig god ferie til jer, husk at det er jeres eget ansvar at følge op på det, der er gennemgået. Det kan ske på AULA og på Meebook.”

4.

Elevernes hjemmearbejde i forbindelse med ferier udenfor skolernes
feriekalender
Drøftelse

5.

Økonomi
Status 2021
Orientering

Rikke orienterede om de afsluttede regnskaber 2021 for hhv. SFO og skole.

6.

Valg til Skolebestyrelsen
– marts 2022
Drøftelse

Valgmødet på Vildbjerg Skole bliver den 21. marts 2022 (fyraftensmøde).
Valgmøderne på vores samarbejdsskoler bliver den 22. marts 2022.
Tidsplanen sendes til bestyrelsesmedlemmerne.
Der skal vælges fire nye forældre ind i bestyrelsen.
Der laves reklamer på AULA og på Facebook.

7.

Fællesmøde med de øvrige
bestyrelser (samarbejdsskoler)
Tilbagemelding

Mødet forventes afholdt i Sinding den 15. marts 2022 ca. 18.30.
Dagsordenen laves af formændene fra de fire skoler.
Vores eget SB-møde flyttes fra den 17/3 til den 15/3.

Corona
Status – orientering og drøftelse

Eleverne er blevet meget dygtige til at være i Corona-restriktionerne.
Kæmpestor ros til alle medarbejderne, der agerer problemknusende.
Vi er så stolte over, hvordan alle klarer det.
De nyeste retningslinjer - forventer vi - bliver en stor lettelse.
Husk at tage kontakt til Rikke, hvis ens barn er smittet, da skolen har et administrativt
arbejde i den forbindelse (optælling af smittede).

8.

Trafikken blev drøftet.
Der er fortsat farlige situationer - både morgen og eftermiddag -, fordi der parkeres alle
mulige steder, og hvor der er kaotisk.
Kan der laves en gul markering på kantstenen rundt om græsstykket for at markere, at
der er parkering forbudt.
Der findes tre datoer, hvor der laves action om morgenen samt en fredag eftermiddag.
Samtidig skriver ledelsen ud til alle forældre.
Deadline den 20. i hver måned. Sendes til Inger.
Januar: Esben - ferie uden for skoleferierne, valg til skolebestyrelserne, trafik og parkering.
Februar: Jacob
Marts: Kim
April: Juliane
Maj: Gitte
Juni: Jens Christian

9.

Kys og Kør – Trafik
Hvordan går det? Drøftelse

10.

Input til nyt fra Bestyrelsen

11.

Punkter til næste møder

Vildbjerg Skole om 10-15 år? Visioner og drømme

12.

Evt.

Madkundskab og organisering

