Dagsorden for skolebestyrelsesmøde tirsdag d.28.4
På Google Meet
HUSK AT OPDATERE GRUPPEN ”SKOLEBESTYRELSE” PÅ AULA – gjort!
Referent: JR
1. Valg af referent: JR
2. Godkendelse af dagsordenen: Ok

3. Status
Vi har været i gang 14 dage og er kommet godt i gang.
Der har været mange overvejelser og løbende justeringer og selvsagt mange uforudsete
udfordringer, men vi oplever, at vi lykkes med opgaven. Ret hurtigt fandt de forskellige
teams løsninger og fik lagt en plan. Vi oplever ligeledes, at børnene trives og er kommet
godt i gang.
Det er svært for de ældste elever, men det er en rigtig fin løsning, som udskolingen har
fundet.
Karin: Der er kæmpe ros til skolen og personalet.
Karin: Nervøs for de ældste, de skal samles op psykisk, når de kommer tilbage på skolen.
Vi afventer Mette Frederiksens næste udmelding – Skal flere årgange tilbage? Vi er klar til
at tage imod flere årgange, men skal selvfølgelig have tid til at planlægge det.
Vi får 5 nye elever på skolen, Henrik viser dem rundt under ”coronasikre” foranstaltninger.
4. Dimission
Der forsøges at lave en fælles afslutning fra forvaltningens side, så det bliver ens for alle
skoler.
Vi ønsker forslag! Karin: Vadum Borgerforening har telte mm.
Vi regner med, at der kommer en løsning, men vi ved det ikke. Vi håber det, for det
fortjener de.
5. Ansættelser
Vi har søgt en pædagog i stedet for YSA, som har fundet et andet job. Ansøgningsfrist:
5.5.2020
6. Fagfordeling
De overtallige er udpeget.
Vi er gået i gang med fagfordeling. Sidste år udarbejdede vi en meget udførlig plan, men
den er svær at følge grundet Coronavirus. Vi er meget tæt på at kunne lukke både dansk

og matematik. Vi holder fagmøder onsdag i næste uge, så de kan lukkes 100 procent.
Derudover regner vi med at kunne lukke yderligere et par fag.
7. Spørgsmål fra skolebestyrelsen
Henrik bryder kort ind og forklarer om eksamen og karakterer. Vi påtænker blandt andet at
lave en form for prøve for afgangseleverne - for deres skyld. Det er vigtigt, at de prøver det
før, de skal på en videregående uddannelse.
Vi har endnu ikke nået at gennemgå den information, der er kommet omkring
uddannelsesparathedsvurdering. Vi skriver ud, når vi har gennemgået det.
-Hvordan er det gået med computerspil i Dussen? Vi har fået tilbagemeldinger fra
skolebestyrelsen, men har endnu ikke nået at se det igennem.
-Nyt om legeplads?
Det er en farce! Det er sendt ind, men vi har ikke hørt noget endnu.
Multibanen virker ikke til at være kommet nærmere, der sker desværre ingenting. Vi har
fået en tilbagemelding i dag, hvor de skriver at det bliver i sommerferien – men de har
tidligere lovet at det ville blive i foråret. Der har været en svartid på 3 måneder……
Pernelle træder ind i sagen på skolebestyrelsens vegne.
8. Evt.
Henrik så en stor gruppe unge samlet i går eftermiddag (kl. 16/16.30) blandet andet nogle
piger fra vores 8. årgang og en masse drenge, som han ikke kendte.
Vi har aftalt, at fremadrettet kan afholde informationsmøder vha. Jens – udarbejder en plan
for, hvordan vi gør det fremadrettet! Godkendt: vi kan godt afholde møder på Meet.
Hvordan indkaldes der til møder? Osv.
Michael: Der mangler info. omkring skolestartere. Lene: børnehaverne er i kontakt med
F/B. Vi er nødt til at afvente d. 10. maj.
NÆSTE MØDE: D.26.MAJ

