
Brøndby Strand Skole

Skolebestyrelsesmøde mandag den 25.oktober 2021

Skolebestyrelsesmøde Mandag den 25. oktober kl. 17.30-20.30

Mødet afholdes på Rikkes kontor

Dirigent: Ole Sønderup
Referent: Finn Rigét

Tilstedeværende:
Ina Hurup Christiansen, Shazzia Ahmed, Ole
Sønderup, Said Mo El Idrissi, Diana Hemdrup,
Annette Nerup Jakobsen, Fozia Shah.

Marian Weng, Latifa Mojib, Lone Mette Nielsen

Elevråd:

Rikke Rubek, Jimmi Riber Brønd, Finn Rigét

Arno Hurup Christiansen

Afbud: Latifa, Ina, Said, Fozia
Pkt.1 Punkt fra sidst, om pauser i
undervisningen.
Ved Ole.
Se bilag udsendt i forbindelse med sidste
møde

Ole fremlægger materialet om elevers evne til at
koncentrere sig. Der var en god snak om vigtigheden
i at eleverne får pauser, og ikke oplever fx 90
minutter undervisning i fuld streg.

Pkt.2 Planlægning af mødet for
kontaktforældre.
Forslag til hvordan vi kan komme rundt om
de punkter vi har valgt ud.
Oplæg ved Lone-Mette og Rikke

Lone-Mette og Rikke fremlægger forslaget til
forældreaften, og der kommer forskellige input til
forbedringer af programmet.

Pkt. 3 Opfølgning på samtalen om
smarture, og principper for anvendelse af
mobiltelefoner i undervisningen.

Rikke læser op af skolens ordensregler, hvor
hovedpointen er at digitale enheder kan bruges som
en ekstra ressource og kan virke motiverende for
elevernes indlæring, når den enkelte voksne
vurderer at det giver mening.



Meddelelser :

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

a. Ingen meddelelser
b. Budgettet f0r 2022 er godkendt. Fritidspas til

hjælp for børn som vil melde sig ind i en
forening, men hvor der ikke er råd.
Procedurer om hvordan forældre kan søge
penge kommer senere. Man kan få influenza
vaccine på skolen som kommunen har
tilbudt. Vi tester fortsat for corona.

c. Der er åbent hus på onsdag på Indskolingen.
Jimmi orienterer om hvordan det kommer til
at foregå. Jimmi fortæller også om den nye
dynamiske måde at lave klassedannelser på i
kommende 0. klasser.

d. Ingen meddelelser
e. Budgettet for 2022 som alle partier står bag.

Det er et godt børnebudget, der er
begunstiget af en god økonomi.

EVT.


