SKOLEBESTYRELSESMØDE

Referat skolebestyrelsesmøde d. 11. maj 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

3) Drøftelse og evt godkendelse af muligheden for
at gøre brug af §16.b – forkortning af skoledagen

UU kan konverteres til 2-voksen-timer
Indskoling – grundet trivsel
Udskoling – grundet det faglige
Erfaringer fra corona med kortere skoledage viser
at klasserne har profiteret af kortere skoledag.
Der skal ske en individuel vurdering for den enkelte
klasse.
Bestyrelsen skal overordnet godkende at der på
skolen gøre brug af §16.b
Dette er godkendt i bestyrelsen.
Der skal fokus på SFO, når skoledagen afkortes

4) Høring om ny kommunal 10 klasse i Aarhus
Høring om nyt kommunalt 10. klasse-tilbud |
Høringsportalen - Aarhus kommune
Drøftelse og input til høringssvar.

5)
6) Gensidig orientering
• 5.-8. klasse tilbage i skole hver dag
• Covid-19 situationen på skolen

Man ønsker at samle de 3 10.kl. i et samlet
kommunalt 10.klasse-tilbud
I forslaget tilhører eleverne stadig den
skole/ledelse, hvor de kommer fra. Dette kan være
problematisk.

5.-9.årgang: tilbage med 100% fremmøde.
Eleverne er glade for at være tilbage – men synes
også det er hårdt at ”på” igen.

SKOLEBESTYRELSESMØDE
Covid-19 situationen: 2 9.kl er pt. Hjemsendt med
smittede elever.
Der har tidligere været et udbrud på 4.årg.
Tidligere er søskende til nære kontakter hjemsendt
– sådan er det pt. Ikke med mindre vi bliver
kontaktet af smitteopsporingen.

8) EVT

Personalet er presset af de mange hjemsendelser,
nye skemaer mm.
Skriftlige afgangsprøver blev afviklet i sidste uge.
Den ene 9.kl var hjemsendt og mødte derfor kun
frem den sidste dag.
APP-writer gav udfordringer med ustabilitet i hele
landet.
UVM har udsendt skriv om evt. omprøver
Jonas forlader SB næste skoleår, da hans søn
skifter skole

9) Punkter til næste møde

Mvh Helle Mønster

•
•

Trafikpolitik
NY skole i Gellerup

