Skolebestyrelsesmøde
Havndal børneby
Tirsdag den 27.04.2021 kl. 17.00 – 19.00
Referat
Fraværende
Anette Nørager
Michael Frandsen
Michael Brøgger

1.
Referat fra sidst



Der blev underskrevet referater for
november, januar og februar - ellers
intet at bemærke

2.
Nyt fra formanden



Der er indkaldt til skolerådsmøde 12.5,
8.9 og 10.11. Det bliver i et nyt setup,
hvor det er skolebestyrelsesformænd
samt personale, der deltager

3.
Nyt fra ledelsen



Elevrådet håber at kunne afholde møde i
maj måned. De har modtaget ca. 4.000
kr. til trivselsarbejde
Skoledelen modtager ca. 20.000 kr. til
trivselsarbejde – til udflugter med ekstra
personale og lignende.
MC og FH går på pension til sommer
Der starter en piccoline praktikant 3
dage om ugen fra kl. 10-12
Der skal være en bygningsgennemgang i
børnehaven – forældre og personale får
mulighed for at melde ind på evt
mangler – det bliver med deltagelse af
arkitekt
Kompetenceløft i børnehave og SFO
vedr. inklusion








4.
Nyt fra elevrådet



Elevrådet deltager ikke

5.
Corona



Bornholmerturen og børnebyfest er igen
i år aflyst.
Skiftetøj skal med hjem hver fredag, så
rengøringen kan komme til. Der er
stadig ekstra corona rengøring





Forskellige regler i skoledel og
børnehave.
I skoledel sendes nære kontakter ikke
hjem længere, hvis en konstateres
positiv ved kviktest – det skal først
be/afkræftes ved PCR test. I børnehaven
sendes alle nære kontakter hjem, hvis
der er en positiv kviktest.

6.
Budget



Budget med den nye
budgettildelingsmodel er kommet. Der
mangler udspecificering på nogle tal –
de kommer fra forvaltning. Der skal
arbejdes med økonomitallene i
skolebestyrelsen i efteråret. Forvaltning
og kommunalbestyrelse laver et oplæg,
som der skal arbejdes med. De
besparelser, der skal ske i år er allerede
tænkt ind i budgettet af ledelsen. Der
sker ingen nyansættelser for de 2, der
går på pension. Det er små klasser
fremadrettet, som får stor betydning for
økonomien.

7.
Små årgange



Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor
Lene P er tovholder. Der startes op med
samlæsning i klasser på tværs af
indskoling – 0. og 1. klasse starter efter
sommerferien. Efter jul vil der være
fællestimer i fagfaglige fag – alt
tilrettelagt efter den enkelte elev. Denne
struktur vil blive bredt ud over hele
institutionen, og førskole tænkes også
anderledes til næste år. Arbejdsgruppen
er ved at udarbejde brev til alle forældre
med informationer – bygget på
børnebyens værdier. En ide kunne være
at samle forældrene i indskolingen, så de
får hilst på alle personaler og hinanden
(når corona tillader det) – kunne evt
også være på forældremøder i efteråret.
Evt forældreråd fælles møde.

8.
Forældresamarbejde



Intet at bemærke

9.
Næste møde den 26.05.2021




10.
Evt.





Evaluering af den styrkede pædagogiske
læreplan
Forkortet skoledag for 4a, 5a og 6a
Legepladsudvalget har søgt fonde til
militarybane.
Forældre i gang med at renovere
skaterbane.
SSP repræsentant i området er Kim
Ankerstjerne

