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Speciel tid, hvor vi har fjernundervisning for de fleste, og så har vi specialklasser i skolen. Der
er enkelte udsatte børn som også er i skole, de får støtte til lærernes fjernundervisning. Det er
en hård tid, på mange måder, men det går godt.
Lærerne har ringet til alle forældrene for at høre om hvordan det går, og lederne har ringet
medarbejderne - også for at høre hvordan det går.
SOS har kviktest imorgen, både på Indskolingen og i Overbygningen, for de medarbejdere som
er på skolen. SOS kommer også de følgende tirsdage.
Ansøgningsfristen til viceskoleleder jobbet på Indskolingen er udskudt til d. 12. februar og
samtalerne kommer først efter vinterferien. Det kommer I til at høre mere om, da bl.a.
forældrerepræsentanterne jo kan deltage i samtalerne.
Vi forventer ikke at åbne op på fuld blus, men skolen er afhængig af retningslinjerne. I øjeblikket
er der spekulationer om vi starter op d. 7/2 eller efter vinterferien - men det er bare
spekulationer.
Flere partier diskuterer om der skal holdes prøver til sommer eller om det bliver karakterer som
skal overføres - vi venter også her på retningslinjer.
Det er for nogens vedkommende korrekt at der ikke bliver undervist madkundskab, men for
andre er der.
Rikke kigger på undervisning i hjemkundskab og billedkunst for 6.C.
Hvert klasseteam underviser så meget som det er muligt, vi anbefaler ikke at eleverne skal
sidde 6 timer hver dag. Der er både fjernundervisning og opgaver til eleverne.
Vi haft den udfordring at nogle elever ikke vil tænde kameraet, men vi vil gerne se eleverne, så
vi kan få en fornemmelse af hvordan de har det.
Ledelsen vil tale med lærerne om at ikke alle familier har en internetforbindelse som kan give
klare at hele familien på samtidig.
Der bliver skrevet ud til lærerne at det er en god ide med et ugeskema, så forældrene kan støtte
op hjemmefra.
Lærerne bliver informeret om at de kan søge penge til sociale arrangementer hos
Forældreforeningen.
Det går rigtigt fint med de børn som går i SFO, i dag 100, og der kommer løbende lidt flere til.
Der kan være udfordringer for pædagogerne i at undervise i mange mag på rigtig mange
forskellige niveauer.
Elever må ikke komme på Dyregården. Vi tager os af de elever som ikke kan komme på
Dyregården.
Næste møde i skolebestyrelsen kommer til beskæftige sig med budgettet.
I forhold til antal 0. klasser satser vi på 6, men vi venter på dem som ikke kan komme på
ønskede privatskoler.
Det forventes at der omkring marts er en plan for hvem der går i hvilke 0. klasser - Jimmi
undersøger datoen og vender tilbage med en dato.
En helt almindelig dagsorden næste gang.


