Skolebestyrelsesmøde
Skalmejeskolen, torsdag d. 17. juni 2021
Deltagere:

Forældrerepræsentanter: Tina, Majbrit, Martin, Christina og Ninna
Suppleanter: Kirsten, Casper
Medarbejderrepræsentanter: Helle og Pia
Ledelsen: Tina og Anita
Elevrådet: Sophia og Michelle

Afbud:
Fraværende:
Mødedatoer:
Referent:

Tina og elevrådet
25/8, 24/9, 3/10, 3/11, 16/12, 2/2, 13/4, 17/6 (17-20) mødetidspunkt 17.00 til 19.00
Anita
Mødeleder:
Martin

Dagsorden:
Godkendelse af referat fra de sidste møder
1. Meddelelser:
• Medarbejdere SFO
• Medarbejdere Skole
• Skoleledelsen
Bestyrelsen

Referat:
Referatet blev godkendt.
SFO: Glad for at Coronarestriktionerne er blevet lempet,
forsætter dog med fokus på håndhygiejne. Der er kommet 35
nye førskolebørn – det går rigtig godt. Arbejder med
aktivitetsplaner for efteråret. To nye medarbejdere er
begyndt i SFO´en.
Skole: Leg på legepladsen er blevet mere frit. Glæder sig til
sommerferien, men vi oplever ikke så meget ”feriekuller”,
som der plejer at være – børnene er glade for at være i
skolen. Fællessamling med sang på legepladsen – skønt at
kunne dyrke fællesskabet igen. Medarbejderne savner
forældrene på skolen. Lærerne kan fremover være med i et
socialt forældrearrangement om året. Det skal være placeret
man, tirs, ons eller torsdag.
Ledelse: Ledelsen arbejder med skema og næste års
planlægning. Vi skal vænne os til at drive skole uden
Coronabegrænsninger
. Vi har ansat en ny Teknisk Service
Medarbejder, to nye lærere og en skolepædagog i skoledelen.
Der er ansat to pædagogmedhjælpere i SFO og endnu en til
september.

2. Covid 19

3. Fagfordeling og skemaer

4. Næste skoleår – fokusområde – de voksnes rolle – barnets
stemme

5. Fondssøgning og udvalg
Ny forening: ”Skalmejeskolens venner”
Herunder kompanlegat

I forbindelse med arbejdet med Meningsfulde Fællesskaber
arbejder vi alle med bogen: ”Skolen uden skældud”.
Der bliver forsat malet på skolen.
Bestyrelse: Tina S. er trådt ud af bestyrelsen og Kirsten
bliver efter sommerferien medlem af skolebestyrelsen.
Formandens beretning kommer efter sommerferien
Vi forsætter med fokus på hygiejne – håndvask, aftørring og
tildeling af faste toiletetter til børnene. Der tilbydes også test
til børn over 12 år efter sommerferien.
Vi har lært flere ting af Covid og nedlukninger, men efter
sommerferien vil skolen være uden Covid-restriktioner.
klasselærere bliver meldt ud til børn og forældre på Aula på
fredag.
Skemaerne er snart klar.
Ifølge udmelding fra 1. juni. må vi ændre på de forskellige
krav til bl.a. skoledagens længde i næste skoleår. Vi har
valgt at forkorte elevernes undervisning i 0. årgang med 2
lektioner – disse lektioner vil blive brugt til to-lærerundervisning. På samme måde forkorter vi 4. årgangs
undervisning med 2 USU-lektioner. Disse bliver brugt til
teknologiforståelses Co-teaching på 4. årgang. SFOs
åbningstid bliver tilsvarende udvidet.
Meningsfulde Fællesskaber. Vi har arbejdet med ”de voksnes
rolle”. Det forsætter vi med og udvider med ”barnet og den
unges stemme”.
I den voksnes rolle handler det både om de professionelle i
skolen men også om forældrene.
I det kommende skoleår vil vi arbejde med forældrenes rolle i
skolen. Forældrenes besøg og deltagelse i skolens hverdag.
Lærere og SFO pædagogers deltagelse i
forældrearrangementer. Forældrerådets opgaver – evt. lave
et lille hæfte med forventninger og gode ideer.
Information om forening: Skalmejens børn

6. Samtaler evaluering
7. Pædagogisk weekend

8. Evt.

Kompan-legatet: Vi har fået bevilliget op til 50.000 kr. til
etablering af et klatrestativ. Denne bevilling gælder til og
med 2023.
Evaluering blev drøftet.
Alle medarbejder skal på pædagogisk weekend den 1. og 2.
oktober. Skoledagen slutter kl. 12. fredag den 1. oktober.
Skolebestyrelsen vil hjælpe, sammen med andre forældre,
med at passe børnene i SFO fra kl. 12.00.
Første skolebestyrelsesmøde bliver den 11. august 2021 kl.
17.00 til 19.00.

