SKOLEBESTYRELSESMØDE

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde d. 12. januar 2021 kl. 16.45 – 18.00 på Teams – virtuelt
møde
Referent Lene Schmidt-Sørensen
Mødeleder Helle Mønster

Dagsorden

Referat

1)
Godkendelse af referat
Referat vedhæftet

Godkendt

2)Godkendelse af dagsorden

Godkendt

SKOLEBESTYRELSESMØDE
3)
Udkast til SFO – vision er sendt i høring med
høringsfrist d. 13. januar
Høringsbrev vedhæftet
Udkast til høringssvar sendes til bestyrelsen
mandag.
Det samlede materiale kan ses her
https://deltag.aarhus.dk/hoering/nyfritidspaedagogisk-vision-sfo.

Mette fremlægger
Vision for SFO
Vores fælles fritidspædagogiske vision fremmer
fritidstilbud, hvor børn og unge
• deltager i udviklende og forpligtende
fællesskaber med andre børn og unge
• er aktive medskabere af deres fritid og får mod
og støtte til at være aktivister i eget liv
• får passende støtte fra engagerede og
nærværende voksne
• bliver mødt med et helhedssyn med fokus på
mening og sammenhæng
• igennem leg og ved at øve sig bliver i stand til at
udvikle sig og mestre eget liv
• bliver til hele mennesker.

Høringssvar:
Ingen kommentarer
Der studses dog over ordet “aktivister”
Høringssvaret kan sendes afsted

SKOLEBESTYRELSESMØDE
4) Covid-19 situationen med lukning af skolen,
undervisning og SFO, nødpasning og
specialklasserne er undtaget nedlukningen

Pt. har vi kun specialklasserne på skolen – der er
dog bekymring blandt flere af eleverne
11 børn i nødpasning fra almen
0.-1.kl. - der er lagt videoer ud til forældrene.
Desuden fysisk materiale.
Hvis nedlukning fortsætter, åbner vi for
nødundervisning for 1. kl.
Der kommer Chromebooks til 1. kl. når de møder
ind
Det kan blive aktuelt for flere klasser/elever
Mange positive tilbagemelding fra personalet på
den virtuelle undervisning i 2.-9.kl
Specialklasserne overgår fra på mandag til
nødundervisning - reduceret skema med stadig
fremmøde på skolen kl. 8.00-12.25.
Dette sker for at mindske antallet af
klasser/personaler, som møder hinanden.
Desuden registreres fravær ikke længere som
ulovligt
HM skriver en opfordring til, at man husker hver
dag at få frisk luft...:-)

7)Gensidig orientering

8) EVT

Mvh Helle Mønster

Forældre: ingenting
Medarbejdere: ingenting
Ledelsen: Ny belysning på stien fra Tovshøj til
Ellehøjskolen. Det fungerer rigtig godt.

