Skolebestyrelsesmøde
Havndal børneby
Mandag den 30.08.2021 kl. 17.00 – 19.00
Referat
Fraværende:
Anja Yde
Michael Brøgger
Anne Mette Johansen

1.
Referat fra sidst



Godkendt

2.
Nyt fra formanden



AM fraværende, men oplyser, at hun
snart skal deltage i næste skolerådsmøde

3.
Nyt fra ledelsen



Afdeling 2’ s område er færdiggjort. Der
mangler borde-bænkesæt, men de er
bestilt. Der kommer ligeledes nye,
grønne skraldespande overalt
Fællesmøde med Grønhøj afholdes i
Havndal i september måned
Lejrskole i 2022 bliver ikke på
Bornholm. Der undersøges i øjeblikket
nye muligheder. Måske skal der
fremover helt nytænkes, så flere klasser
involveres. Punktet tages op igen på
mødet i oktober
IT-strategi – ANL holder møde med
ITVibeke – hvad skal skiftes osv – der
skal laves en langsigtet plan, da
børnebyen nu selv står for indkøb og
vedligehold af alt it
Ny sundhedsplejerske Rikke Bahnsen –
hun er involveret i det nye sundhedshus
i byen
MC og ABJ fortsat sygemeldt
Dialogmøde med skoleudvalget 7.9
15.30-17.30 – deltagere ANL, PG, AM,
AN – handler om aftalemål. ANL sender
bilag ud til deltagere.










4.
Nyt fra elevrådet



Der holdes konstituerende møde i
september – elevrådet deltager i mødet i
oktober

5.
Corona



Ved symptomer sendes børn stadig
hjem. De skal blive hjemme i 48 timer
efter symptomophør, hvis de ikke bliver
testet.
10.9 forsvinder alle restriktioner i
samfundet, men vi ved endnu ikke om
der vil gælde regler for skoler og
daginstitutioner
Håndvask og god hygiejne fastholdes i
børnebyen, og det vil det blive ved med.
Toiletter er opdelt klassevis, og dette
fortsætter også. Når klasserne er inde er
de opdelt klasse/afdelingsvis, men er de
ude må alle være sammen. I 10 pausen
er eleverne sammen klassevis og i 12
pausen er alle sammen.
PG taler med BP/JN vedr. 4. klasse og
toiletter.

6.
Budget



Bilag udleveret. I tallene ingen it
udgifter. Der er lavet flyt på personale,
så nogle SFO timer er flyttet til
børnehaven. Det ser fornuftigt ud lige nu

7.
Samarbejde ifbm. sundhedshus



Orientering – sundhedshus forventes
færdigt i marts 2022. Århus universitet
laver aktivitetsdage og en større
undersøgelse for- og med skolebørn, og
der vil være spørgsmål til både børn og
forældre. ANL og PA mødes med
universitetet vedr. aktivitetsdage

8.
Åbent hus arrangement og dette års førskole
tanker



I stedet for Åbent hus arrangement
bliver det et førskolemøde her på stedet,
da den nye førskole bliver en lille
klasse. Dato for førskolemøde: 30.9.21
Samarbejde med dagplejen forventes
startet op igen efter efterårsferien



9.
Madordning/bod



Desværre ingen madordning lige nu – vi
afventer og ser om der evt kan laves
aftale/samarbejde med ny slagter

10.
Mødeplan for skolebestyrelsen - årshjul




Sidste mandag i måneden
Årshjul tilrettes og udsendes til
bestyrelsen

11.
Evt.



Skal der laves et lørdags møde, hvor der
brainstormes på fremtiden/nye
tiltag/branding? Punktet tages op igen i
oktober
Samlæsning af klasser – 0. og 1. klasse
har lektioner sammen, hvor sociale
aktiviteter er i fokus samt idræt, musik
og bibliotekstime.
Fra uge 36 vil 2. og 3. klasse have
billedkunst, idræt og musik sammen.
Der sker en langsom udvikling i
samlæsningstankerne
Facebook og brugen heraf. Børnebyen
må ikke lægge genkendelige billeder op,
og det er derfor i meget begrænset
omfang FB kan bruges. Det gælder alle
skoler i Randers kommune, men nogen
bruger stadig at lægge billeder op.
Punktet vendes med Grønhøj i
september.





12.
Næste møde mandag den 27.9.2021 med Ø.T




Samarbejde generelt
Facebook - branding

