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Mødet afholdes digitalt, link udsendes på mail
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: Melike og Ali
Rikke Rubek, Jimmi Riber Brønd, Finn Rigét
Arno Hurup Christiansen
Pkt.1
Corona ved Rikke
-status med blandt andet info om
genåbning
-indsatser udsatte børn
-evt. ny genåbning
-trivsel i klasserne

Afbud: Shazzia Ahmed, Said Mo El Idrissi
Vi har børn fra 0.-4. i skole. Der er ekstra ressourcer
til klasserne - 2 lærere til næste alle timerne. Vi
måtte sende 1.D hjem i denne uge, da vi havde en
smittet elev.
Vi har to lokale testcentre på skolen, der tester 2
gange om ugen, og medarbejderne opfordres til at
blive testet.
Vi har også nødundervisning for elever med særlige
behov, fx elever som ikke kan så godt dansk.
Der laves individuelle ture med enkelte elever som
har brug for lidt opbakning i disse svære tider. Vi har
en del håndholdte løsninger.
Ledelsen opfordrer medarbejderne til at lave sociale
arrangementer med eleverne, fx går lærere ture med
4 elever.
Finn er ved at lave en aftale med BSI om fodbold i
næste uge for klasser som ikke er i skole nu.
Melike: Elevrådet laver sociale arrangementer, fx
Kahoot, Jeopardy og banko, på Meet i den nærmeste
fremtid.

Pkt.2
Årsberetninger, skolebestyrelse og
forældreforening.
Hvordan og hvornår.
Annette og Ole
Pkt. 3
Orientering om tilsyn ved Rikke

Pkt. 4
Budget

Vi håber på at 9. klasserne kommer ind på skolen i
næste genåbning.
Vi hører at eleverne er meget trætte af
coronasituationen. Vi oplever at enkelte derfor ikke
er på Meet, vi går så i dialog med eleven og
forældrene.
Medarbejderne prøver på mange forskellige måder
at skabe nogle aktiviteter udendørs.
Eleverne på Indskolingen er meget glade for at være
tilbage på skolen.
For 4. klasserne i Overbygningen er der indkaldt en
håndværk & design lærer til at lave nogle kreative
forløb.
Latifa: Lærerne har observeret at eleverne er blevet
mindre motiveret for Meet-undervisningen, de er
trætte af det. Lærerne prøver på bedste vis at skabe
interessant Meet-undervisning.
Vi åbner hurtigt op for at forældre kan lave opslag i
Aula.
Forældreforeningen lægger det op online til
godkendelse ligesom sidste år.
Ole laver et udkast til årsberetning, som så
godkendes af SB - derefter bliver det lagt op
Vi er under tilsyn pga karaktererne i skoleåret 17/18
+ 18/19. Prøvekarakterne skal vi hæve. Der er lavet
en stor plan med mange indsatser.
Fx vi sendte brev ud til forældrene via e-boks om
hvordan de kunne støtte eleverne mens der var
terminsprøver, og 9. klasserne fik morgenmad op til
terminsprøven. Bagefter blev disse to indsatser
evalueret. Eleverne synes det var godt med
morgenmaden, de var glade for den opmærksomhed.
Evalueringen fortalte også at vi ikke skal sende ud
via e-boks. Forældrene udtrykte stor begejstring for
lærerne da en konsulent lavede evalueringen
telefonisk.
I et nyhedsbrev i Undervisningsministeriet blev
vores skole nævnt som en ualmindelig engageret
skole i tilsynet.
Næste gang viser Rikke vigtige ting fra
indsatsteorien og milepælsplanen.
Ali fortæller at indsatserne har effekt på flere elever.
Eleverne havde forventet en anden slags morgenmad
end drikkeyoghurt og müslibar. og Han synes at
ideen om masterclass for de dygtige elever kan være
med til at gøre dem endnu dygtigere.
Rikke fremlagde budgettet.

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

Evt.

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

a) ingen meddelelser
b) Vi har ansat Rie som viceskoleleder og hun
starter d. 1. april. Vi sender en tekst ud, som
Rie sender, til alle medarbejdere i denne uge.
c) SFO’en passer børnene i klasserne, hvilket
ikke er super, og når coronaen er slut skal der
arbejdes at skabe en god SFO igen.
d) intet nyt
- intet nyt, håber på et arrangement i år
e) Hej fra Arno. Børneudvalget arbejder også
virtuelt. Børneudvalget følger tilsynet og
håber på gode karakterer til sommer, men på
den lange bane skal der findes værktøjer til at
støtte undervisningen endnu bedre allerede
fra skolestart.
Demokratidag for nuværende elever bliver til
august, og for kommende 8. klasse bliver det
til januar 2022.

