Skolebestyrelsesmøde
Havndal børneby
Tirsdag den 29.09.2020 kl. 17.30 – ca. 19.00
Referat

1.
Referat fra sidst



Intet at bemærke

2.
Nyt fra formanden



AnneMette og Anette Nørager har været
inviteret til kaffemøde på Laksetorvet,
hvor Michael Maaløe og Sten
Bundgaard deltog. De vendte mange
emner bl.a. skoleråd, kompetencefond
skolebestyrelse, tildelingsmodel, og gik
derfra med en fornemmelse af, at det
ikke var så ”langt ind” til Laksetorvet.
AnneMette oplyste, at der har været
afholdt forældremøde i 4. klasse – der er
efter overgangen til 4. klasse blusset en
del uro op i klassen igen– ingen respekt
for hinanden, larm, svært at undervise.
Der er forskellige tiltag i gang, men det
er meget vigtigt at forældrene kommer
til ledelsen i stedet for at ”snakke”
udenfor skolen. Lone Stegger starter
som nyansat inklusionslærer pr. 1.10.,
og vil også blive tilknyttet klassen –
både med observering, handling og
samarbejde med forældre.



3.
Nyt fra ledelsen








Corona har stadig indflydelse på
hverdagen. Personale arbejder så vidt
muligt hjemmefra (forberedelse mm) og
der afholdes ingen fællesarrangementer.
Annette Jensen stadig sygemeldt
(knæoperation), men starter snart stille
og roligt op. Jørgen Veith delvis tilbage,
og Troels er så småt startet op.
Lone Bach, ny inklusionslærer, starter
1.10.20
Dorte P. stopper 30.09.










Stillingsopslag lige nu vedr. ny
souschef. Opslag frem til 18.10 –
samtaler 22.10. Annette Jensen, Dorthe
Errbo, Anette Nørager og Ann
Abildskovsidder med i
ansættelsesudvalg.
4. klasse – punktet blev drøftet under
nyt fra formanden
Fotografering 6.10 på Corona venlig
facon.
Legeplads penge – må gerne vente til
2021 pga. parkour.
Børnehavens forældre skal på Aula fra
januar 2021.
Motionsdag – anderledes dag i år på
børnebyens område og inddelt i hold
Opslag omkring meget sukkerholdige
madpakker i børnehaven – mange børn
har usunde madpakker med – forslag om
at lave projekt i børnehaven, hvor
børnene inddrages – lave det visuelt,
hvor meget sukker der er i de forskellige
ting.

4.
Nyt fra elevrådet



Elevrådet deltager online – desværre
kom elevrådet aldrig på – vi håber det
lykkes næste gang

5.
Styrelsesvedtægt vedr. skolerådet



Bilag. Taget til efterretning

6.
Nyt budget vedtaget af Byrådet



Taget til efterretning.

7.
Skolebestyrelsesmøde med Grønhøj i
oktober




Sandsynligvis eget møde.
Anette Nørager nævnte, at der tidligere
var startet op med et
sundhedssamarbejde med Grønhøj –
hvor står vi henne med det? AN været til
foredrag (sidste år) med en psykolog fra
Randers ang skærmbrug hos de unge
mennesker – var rigtig godt

8.
Næste møde den 27.10.2020

9.
Evt.




Husk at gøre opmærksom på
skoleindskrivning (kommende 0. klasse)
Samarbejde med Havndal Fitness – AN
kontakter PA

