SKOLEBESTYRELSEN
28. april 2020
(På Skype)

VILDBJERG SKOLE
Afbud: Esben

Pkt. Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af referat fra mødet
d. 26.2. 2020

Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3.

4.

Siden sidst – ganske kort
a. SB-formanden
b. Elevrådet
c. Pædagogisk Forum
d. Kontoret
e. Skolernes samråd
f. Skole og Forældre
g. ØK

Status på genåbningen
Orientering

Formanden:
• Nødundervisning er en ny oplevelse.
Elevrådet:
• Vi får den information fra skolen, som vi har brug for, men vi vil hellere være på
skolen.
• Er spændt på en afslutning for 9. klasse.
Pædagogisk Forum:
• En ny situation med halvdelen af skolens elever inde på skolen igen.
En god stemning blandt børn og kolleger.
• Kollegerne i overbygningen har travlt med at nødundervise.
• Vi lærer mange nye ting med digital undervisning, onlinemøder osv.
Kontoret:
• Klasselister til kommende 0. sendt ud 24/4. De starter 1. juni.
• Klasselister til kommende 7. sendes ud 1/5.
• Brev sendt ud til 9. årg. omkring karakterer, der erstatter prøverne.
• Proces og nedlæggelse af en af 8. klasserne, da der pga. tilgang til efterskoler
ikke er grundlag for fire 9.klasser.
• Møde med alle de medarbejdere, der ikke er på skolen (onlinemøde)
Skolernes Samråd:
• Ingen møder siden sidst.
Skole og Forældre:
• Bladet ”Skolebørn” er lige kommet ud. Temaet er ”Ensomhed”.
ØK:
• Intet møde siden sidst.
RG orienterede.
Siden sidste bestyrelsesmøde er det gået rigtig godt. Vi er tilfredse med, hvordan det
er gået. I starten var der få elever, der blev holdt hjemme, men nu har vi næsten alle
tilbage.
Der foregår mange ting, både udenfor og indenfor. Men det er stadig nødundervisning.
Vi ser vores medarbejdere klø på og tage et stort ansvar.
En stor del af pædagogerne er med i skoledagen, og det var derfor, at skolen opfordrede forældrene om, ikke at sende deres børn i SFO, medmindre det var nødvendigt.
Herning Folkeblad var på besøg i sidste uge for at lave en reportage.
Mht. 6.-9. klasse, der har nødundervisning derhjemme, håber vi, at vi får mulighed for
på et eller andet tidspunkt at få eleverne ind på skolen igen. Det vil dog kræve, at retningslinjerne lempes.
Mange elever savner fællesskabet på skolen.
I forhold til undervisning på skolen og hjemme er det fortsat Bekendtgørelsen om
nødundervisning i Folkeskolen, der gælder.
Bestyrelsen roser skolen for genåbningen og den nye hverdag for børnene.
Det er vigtigt, at vi fortsat holder fast i det regeringen og sundhedsstyrelsen melder ud.
Vi afventer spændt, hvad der sker efter 10. maj.

Foredragsholderen Jens Andersen leverede mange pointer, som man kunne tage med
hjem. Det var ærgerligt, at der ikke var flere forældre, for det var et rigtig godt foredrag.
Vi bør fortsat prioritere disse foredrag.
NA fremlagde timefordelingsplanen for 2020-21.
Der er opslået to stillinger: en barselsvikar i indskolingen og en tysklærer til overbygningen.
Timefordelingsplanen for 2020-21 blev godkendt.

5.

Evaluering af årsmøde og foredrag
Drøftelse

6.

Timefordelingsplanen
Godkendelse

7.

Valg til Skolebestyrelsen
Orientering – er der nyt?

Valg til skolebestyrelsen blev sat i bero pga. Corona-situationen.
Der er intet nyt. Vi afventer udmelding fra Undervisningsministeriet.

8.

Ansvaret tilbage til eleverne
Kort drøftelse om punktet

Det er ikke oplagt at have drøftelsen over skype, så derfor udsættes punktet.

9.

Evt.

Intet til referat

10.

Input til nyt fra Bestyrelsen

Deadline ca. den 20. i hver måned. Sendes til Inger.

11.Punkter til næste møde 27/5

April - Jens Christian om genåbningen og nødundervisning
Maj - Charlotte
Juni - Jens Christian

Gode emner sendes til JCN eller RG.

