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Afbud:
Pkt. 0

Referat fra sidste møde:

Ingen kommentarer

Pkt. 1
Diverse og refleksion
Pkt. 2
Elevrådets punkt

Det første møde bliver d. 20. oktober, hvor der valg
af elevrådsformand.

Pkt. 3 Bygninger OB
v/Rikke

Pkt. 4
Orientering om tilsyn
v/Rikke

Børneudvalget fik de talmæssige forklaringer på
hvorfor skolen er i tilsyn i sidste uge. Børneudvalget
gav skolen en stor opbakning til det arbejde skolen
gør. Første møde i styringsgruppen er i næste uge, og
når planen er på plads, bliver den den fremlagt her i
Skolebestyrelsen.



Børne-og Undervisningsministeriet har tilknyttet to
konsulenter til skolen, én til dansk og én til
matematik. Skolen vælger at finde gaverne i denne
proces.

Pkt.4
Oplæg om indskolingen
v/Frederik

Frederik udleverer et skriv og fremlægger slides,
hvor planen med den nye struktur for indskolingen
fremlægges. Medarbejdernes gode indput til
strukturforandringen nævnes i fremlæggelsen.
Mange gode dialoger om fordelene og
udfordringerne ved den nye struktur. Frederik
noterede sig flere af de gode input.

Pkt.5 Brainstorm i forhold til valg af
temamøder for skolebestyrelsen
v/alle

Emnet kommer på til næste SB-møde, som kun
kommer til at indeholde dette punkt, og hvordan vi
kan skabe effekt i forhold eleverne.

Pkt. 6
Meddelelser:

a.          Formanden
b. Skole, plus info om Unicef RS
c. SFO
d. Forældreforening
- Banko
e. Øvrige

a) Orientering om et virtuelt møde i den
nærmest fremtid arrangeret af Skole og
Forældre hvis nogen ønsker at deltage

b) Skolen har lige nu sendt to 8. klasser hjem,
grundet corona smitte. Der har været sendt
en 4. klasse hjem og en 1. klasse.

c) Ingen kommentarer
d) Forældrebestyrelsen har haft

generalforsamling
e) Bemærkning og dialog om maling af

klasseværelserne
Evt.


