Skolebestyrelsesmøde
Skalmejeskolen, tirsdag den 3. november 2020
Deltagere:

Forældrerepræsentanter: Tina (afbud), Majbrit, Martin, Christina og Ninna
Suppleanter: Kirsten
Medarbejderrepræsentanter: Helle og Pia (afbud) Charlotte
Ledelsen: Tina og Anita
Elevrådet: Sophia og Michelle

Afbud:
Fraværende:
Mødedatoer:
Referent:

Tina, Pia og Anita
25/8, 24/9, 3/10, 3/11, 16/12, 2/2, 13/4, 7/6 (17-20) mødetidspunkt 17.00 til 19.00
Charlotte
Mødeleder:
Martin

Dagsorden:
Godkendelse af referat fra august 2020
1. Velkommen til Elevrådet

2. Legeplads og bålplads

3. Meningsfulde fællesskaber – pædagogisk grundlag.
3. oktober og 18. november.
4. Økonomi – kort orientering om budget for 2020.

Referat:
Bliver godkendt næste gang
Sophia - formand (6. kl.) og Michelle – næstformand (5. kl.)
deltager fra elevrådet.
Nyt fra elevrådet: Legepladsen, lave legepatruljer, når vi må
igen. De fortæller hvad de har stemt og valgt i forbindelse
med legepladsen.
Legepatruljerne: Elevrådet arbejder med hvordan det skal
foregå, når børnene ikke skal være delt op mere.
Fire årgange er repræsenteret i elevrådet.
Et forslag elevrådet kan tage med tilbage til et møde,
omkring at cyklerne skal i cykelstativerne.
Bålpladsen starter med at blive etableret torsdag d.
5.11.2020. Legepladsen går i gang med at blive lavet inden
jul.
Lamper er sat op udenfor ved salen og Blåbærhuset.
De fem plancher fra pædagogisk lørdag hænger i Folkestuen.
Tina har trukket ord og sætninger ud fra det arbejde og har
lavet en planche/oversigt der hænger i Folkestuen.
Økonomien ser fin ud, vi forventer et mindre underskud
(pga. lang tids sygdom) i foråret.

5. Co-teaching
6. Fondssøgning og udvalg
Ny forening: ”Skalmejeskolens venner”
7. Meddelelser:
• Medarbejdere SFO
• Medarbejdere Skole
• Skoleledelsen
• Bestyrelsen

De sidste klasser får nye tavler og projekter inden jul.
Nyt indsatsområde i Herning kommune. Vi deltager med
mange deltagere.
Martin indkalder til en dato for forældrevalgte i bestyrelsen.
SFO:
Vinnie er fastansat som morgenåbner.
Prøver så vidt muligt at sætte gode Corona-aktiviteter i gang.
Det er en udfordring i forhold til at børnene ikke kan gå rundt
til forskellige aktiviteter.
November og december går vi i gang med at jule. Vi vil så
vidt muligt gennemføre de juleaktiviteter der er på årshjulet
og for 3. og 4. årgang.
Skole:
December bliver anderledes i år.
Dejligt at forældrebestyrelsen deltog til pædagogisk lørdag.
Brandøvelsen blev gennemført og det forløb rigtig godt.
Der er lavet en indskrivningsfilm, som ligger på
Skalmejeskolens hjemmeside.
Vi er stadigvæk udfordret i forhold til, at personalet skal
testes og derved ikke kan komme på arbejde.

8. Evt.
Tidsrum til at spise i. Kommer på som selvstændigt pkt.
9.

