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Mødet afholdes digitalt, link udsendes på mail
Dirigent: Ole Sønderup
Referent: Latifa
Tilstedeværende:
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Elevråd:
Rikke Rubek, Jimmi Riber Brønd
Arno Hurup Christiansen
Pkt.1
Corona ved Rikke
-status med blandt andet info om
genåbning - testning
-trivsel i klasserne
-coronamidler PPR

Pkt.2 Elevrådets punkt

Pkt. 3
Orientering om diverse ved Rikke
-status på kl.sammenlægning
-Fagfordeling
-Spørgeskema om skolekultur 7.-9kl.
-Fremtidens Brøndby Strand
-Møder med forældre

Afbud: Finn Rigét, Melike
- 16. juni sidste skolebestyrelsesmøde, hvor vi
forhåbentligt mødes fysisk.
- Debat omkring “tvungen” PCR-test, som var
et påbud fra styrelsen for patient sikkerhed.
- Alt i alt er genåbningen gået godt
- Alle børn på både OB og IS er i skole igen
- Der er mulighed for PCR test i Søholthallen
hver torsdag
- Der er afsat coronamidler til PPR til at få
lavet 3 indsatser, primært for særligt udsatte
børn på OB
Vi har ikke afholdt nogle møder

-

klassesammenlægninger på 0. og 1.
klassetrin, procedurer bliver fulgt og det går
fint.
Fagfordelingen er godt i gang. Vi afventer
stadig at Arbejdstidsaftalen bliver
underskrevet for lærerne. Vi har en del
ubekendte i forhold til at normeringen i

-

-

Pkt. 4
Kontaktforældremøder i kommende
skoleår, punkt til refleksion og dialog.

Pkt. 5
Meddelelser:
a.
b.
c.
d.
e.
Evt.

Formanden
Skole, plus info om Unicef RS
SFO
Forældreforening
Banko
Øvrige

Brøndby kommune og derfor skal vi tilbyde
at tage imod dem på skolen.
Spørgeskema om skolekultur udarbejdet af
blandt andet Aydin Soyie, som omhandler
skolekultur og hvor glade eleverne er for at
gå i skole. Spørgeskemaet bliver gentaget for
7. og 8. klasserne for at følge progression hos
eleverne.
Fremtidens Brøndby Strand; hvordan
inddrager vi borgerne i Brøndby.
Forstadsmuseet har lavet noget materiale,
som man kan se nede ved Brønden (de gule
container). Der vil være tre firmaer, der vil
komme med et bud på Fremtidens Brøndby
Strand. Boligformer, natur, skole, park m.m.
Eleverne vil få mulighed for at få lov til at
male på de hegn der bliver stillet rundt om de
højhuse der skal rives ned.

-

Møder med forældre omkring, hvordan vi
kan gøre skolen mere attraktiv. En forældre
havde en ide om at inddrage alle
kontaktforældre i, hvordan vi bedst kunne
hjælpe ude i kasserne. Andre ideer:
legegrupper eller andre aktiviteter for
børnene.
- Planlagt kontaktforældre workshop i starten
af skoleåret eventuelt med ideer fra for
eksempel Forældrefiduser.dk
Vi vil ved næste gang afsætte en dato for
kontaktforældrene, så det er planlagt før næste
skoleårs påbegyndelse
a. intet nyt fra formanden
b. Certificering somm UNICEF rettighedsskole
den 24. juni, nærmere info følger
c. Der er kommet 127 nye 1.maj børn. Der
bliver arbejdet med krop og bevægelse, sprog
og natur.
d. Banko den 5. november
e. Intet nyt

