Skolebestyrelsesmøde
Havndal børneby
Tirsdag den 25.05.2021 kl. 17.00 – 19.00
Referat
Fraværende:
Anja Yde
Michael Brøgger

1.
Referat fra sidst



Intet at bemærke

2.
Nyt fra formanden



Deltaget i online skolerådsmøde.
Fremadrettet er det
skolebestyrelsesformænd, politikere
samt repræsentanter for fagforeninger
der deltager. Ny formand Niels
Søndergård – næstformand Liselotte
Lervad.
Fokus på, hvad skolebestyrelserne
bruges til på skolerne. Forslag om
heldags workshop for alle
skolebestyrelser. Øvrige emner: Nye
budgetter, nationale test, vidensbank.
Evt forum for mindrebemidlede familier
(hvis de har brug for økonomisk hjælp,
skolerelaterede problemer)



3.
Nyt fra ledelsen









Sundhedshus i Havndal: Århus
Universitet har afholdt interviews med
skolebørn. Derudover talt med forældre.
I september 2021 kommer universitetet
igen, og laver forskellige målinger på
alle børn samt nyt spørgeskema.
Time- og fagfordeling på plads.
Lokale kurser bl.a robusthed
Kompetenceløft for alle pædagoger ifht.
inklusion
Området bag den gamle skole
færdiggjort
Ramperne på p-pladsen er istandsat af
forældre, som selv har sørget for
sponsor



Afholdt tilsyn i børnehaven. Rapport er
udarbejdet og AU, AKJ, LP og ANL
skal til
tilbagemeldingsmøde/dialogmøde

4.
Nyt fra elevrådet



Elevrådet deltog ikke. Lone Stegger
overtager kontakten til elevrådet. Vi
forventer de deltager i møderne efter
sommerferien.

5.
Corona



Lidt lempelser. Vi forventer at kunne
afholde en ”rimelig” normal sidste
skoledag.
Der arbejdes på en dagstur med 6.
klasse. JN planlægger sammen med
Arne Hjul en tur med træskib.
SFO må fremadrettet være sammen
udendørs på kryds af klasser




6.
Evaluering af den styrkede pædagogiske
læreplan



LP arbejder på færdiggørelse. Den skal helst
være færdig inden 1.6. Bliver efterfølgende
lagt på hjemmeside.

7.
Ansøgning om forkortet skoledag for 4a, 5a
og 6a



ANL indsender ansøgning.
Skolebestyrelsen kommenterer
yderligere, at der tilføjes punkt vedr.
transporttid, som for nogen elever kan
være lang. Endvidere tilføjes, at der har
været ansøgt om forkortet skoledag
længe, og vi ved derfor, at det virker

8.
Samlæsning i Børnebyen



Bilag var sendt ud. Der skal udarbejdes
folder, men gerne i forkortet udgave.
Der er for meget tekst. Man kunne evt.
udarbejde kort folder med henvisning til
yderligere tekst. Folder evt opdeles i
børnehave og skole. Skoledelen får små
årgange de næste 3 år.

9.
Nyt budget



Oversigt over IT udgifter mangler
fortsat fra forvaltningen. Der skal
fremadrettet spares op, da skolerne selv
skal afholde udgifter til IT.
Den nye budgettildelingsmodel er nu
indarbejdet i budgettet.



10.
Mødeplan for skolebestyrelsen i skoleåret
21/22




11.
Evt.





5. klasse har været inviteret til tennisdag
i Udbyneder – rigtig god dag. 4. og 6.
klasse er også velkommen.
Skoledagens opbygning bliver lidt
anderledes – kortere læsebånd og
kortere bevægelsesbånd.
Lone Stegger skal være med i
mellemrumsaktørforløb i efteråret.
Skolebestyrelsesvalg efteråret 2021



Skema godkendes




12.
Næste møde den?

Skolebestyrelsesmøderne afholdes
fremadrettet den sidste mandag i
måneden.
Fælles med Grønhøj i oktober og marts

