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Emne:

Skolebestyrelsesmøde 10.12.20 kl. 17.00-19.00

Mødedato

Mødested/lokale

Mødetidspunkt kl.

Forventet sluttidspunkt kl.

10.12.20

Teams

17.00

Deltagere

Afbud

Direkte telefonnr.

Skolebestyrelsen og suppleanter

Meld afbud til Gert

76 81 43 60

19.00
Referant: LS

Dagsorden

Diskussionspunkter
●

Principper – dem på listen, der er markeret med rødt (Stine – 10 min)
Listen blev gennemgået og der blev sorteret i dem. Dem, der var spørgsmål til, bliver
gennemgået på kommende møder.

●

Opfølgning på principper (Stine – 10 min)
Der blev givet en kort status på, hvor arbejdet med de forskellige principper var og
aftalt, at man gerne må sende forslag rundt på mail for feedback, inden de kommer op
på bestyrelsesmøderne.

●

Trivselsmåling: medbestemmelse (Gert – 15 min)
Gert informerede om skolerapporten. To af udfordringerne, som peges på, toiletter og
udearealer, er der gjort noget ved ifb. ombygning og Playspot. Medbestemmelse er et
andet punkt, som eleverne vil blive draget mere ind i når vi kommer på den anden side
af COVID-19.

●

Status på overbygning (Henrik – 15 min)
Henrik og AL har haft møde med lokalrådet, som bakker op om idéen. De har også
haft møde med Ulla Riisbjerg Thomsen (skolechef) sammen med Gert, men resultatet
heraf var ikke alt for optimistisk, da det blev bemærket at det kun er fem år siden vi
blev fødeskole til Bredsten, hvor der blev brugt en del penge på det fra forvaltningens
side. Vi er dog blevet lovet nye tal som tager højde for fremskrivningen af elevtallet, da
der bliver udstykket masser af nye grunde i området de kommende år. Henrik sender
en mail til forvaltningen og beder om flere tal, og gruppen arbejder videre at
undersøge politiske muligheder.

●

Indledende drøftelse om budget for Skibet Skole (Gert – 15 min)
Det er en svær øvelse i år, dels pga. COVID-19 og dels fordi det næste punkt på
dagsordenen får indvirkning på budgettet. Ift. 2020 kommer vi ud med et lille minus.

●

Gennemgang af tre sager, vi skal sende høringssvar til, se bilag (Gert – 40 min)
Vi har diskuteret de tre sager og aftalt at sende høringssvar til dem. Gert og Lars S
arbejder videre med dem og sender rundt til godkendelse i bestyrelsen.

●

Skolefestival (Lars S – 10 min, hvis tid)
Stine foreslår at vi holder en fest sammen med Playspot, som i forvejen planlægger en
åbningslancering til foråret. Det er der opbakning til.

Orienteringspunkter
●

Aktuelt fra skolen (Gert – 5 min)
Vi er i en krisesituation og arbejder målrettet med det og ikke så meget skoleudvikling.
Det er hårdt men vi oplever en stor opbakning fra forældrene.
For at holde humøret oppe blandt medarbejderne, afholdes der online banko i nogle
pauser, og der gives lidt større julegaver.

Eventuelt

Med venlig hilsen
Gert og Lars S

●

Mundtlig godkendelse af referat (Lars S)
Godkendt.

●

Punkter til næste møde (Lars S)
o Punkter fra årshjulet
o Moderniseret beskrivelse af skolens specialtilbud
o Skolens faglige niveau

●

Hvad skal kommunikeres videre (Lars S)
Ingenting.

