Virtuelt mini-skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 26. maj 2020
Kl. 19:00 – 21:00
Tilstede: Ulrik Persson, Nina Hauge Jensen, Elvir Maleskic, Birgitte Majlund, Kristine
Kloch Jeppesen, Loa Dalgaard Worm, Lone Krognos, Jane Deleuran, Anette Skipper og
Ole Thomasen. Gæst: Nina Y. Abildgaard.
Afbud: Louise Holm Laursen, Maram (deltog delvist), Anisha,
Referat
1. Nyt fra skoleledelsen
Ad 1) Ledelsen orienterer om, hvor vi er i processen med skoleårsplanlægningen, og
hvad der rør sig.
Ole orienterede om at genåbningen er godt i gang. Vi har fundet en god form.
Vi er netop i gang med fagfordelingen og planlægning af næste skoleår.
Vi skal også have sluttet godt af med vores 9. klasser. Translokation og sidste skoledag er i støbeskeen. Der afholdes en it-event på storskærm for eleverne kl. 14 – 16,
som faciliteres af FU.
Vi er i gang med ansættelser og har fire ledige stillinger slået op lige nu og mange ansøgere til stillingerne.
Nina fortalte at vi er i gang med indskrivningen af de nye 0. klasser. Der aflyses en del
traditionelle arrangementer, som vi plejer at have her i maj og juni.
2. Nødundervisning
Ad 2) Bestyrelsen drøftede, hvordan genåbningen af skolen forløber:
•
•

Bordet rundt – lærere, elever og forældrene deler erfaringer med at sende børn
i skole igen.
Orientering fra ledelsen om, hvordan det forløber

Lærerne fortalte:
- Børnene er kommet ind i en god rytme. Klasserne er meget ude og bruger
blandt andet parken som et godt udeområde. Det virker til at børn og forældre
er glade.
- De store elever er også kommet tilbage. De er glade. Det er en udfordring ikke
at røre ved hinanden. Det er svært at blive ved med såkaldt nødundervisning.
VI kan blandt andet ikke lave gruppearbejde, så det bliver meget lærerstyret.
- Dejligt at se sine kolleger igen.
Elev fortalte:
- Jeg er meget glad for at være i skole igen. Det var meget længe vi var hjemme.
Det er svært ikke at røre hinanden. De fleste elever er glade for at være tilbage.
Forældrene:
- Det går virkeligt godt for børnene at være tilbage. Vi er som familie glade for
”fly-in”. Min søn er meget glad for den kortere dag og han når så meget i skolen
lige nu.
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-

-

Vi kunne mærke stor forskel på undervisningen efter vores sidste møde i sb.
Indførelsen af Google Meet møder var godt for eleverne, Godt med fælles start
om morgenen.
Min søn fortæller, at der er stor forskel på, hvad klasserne må i skoletiden. Dejligt med skolestart kl. 8.30. De laver meget i skoletiden.
Vi oplever at det fortsætter trygt og godt. Der snakkes meget derhjemme om
hvad de andre elever siger mv. Det er et godt tegn – de har savnet hinanden.
Jeg var tidligere ret bekymret for at dag og nat flød sammen. Stor ros for kommunikationen.

Generelt set har skolebestyrelsen oplevet, at de tre afholdte virtuelle møder under Corona har været rigtig gode. Forældrene har følt sig meget inddraget og lyttet til i forhold
til at justere skolens tilgange til at lave nødundervisning.
Ledelsen fortalte at det var skønt at få de store elever tilbage også. Vi fik organiseret
det godt og der er lavet flotte skemaer, så eleverne møder flere lærere nu. Det var
også skønt at se børnenes glade ansigter. Lidt sværere at få de store elever til at holde
afstand og overholde de stramme regler.
Ledelsen syntes, at det var godt at høre, at skolebestyrelsen har været tilfredse med
kommunikationen.
3. Indblik: Chromebooks til elever
Ad 3) Efter sommerferien får alle elever fra 2.-9. klasse udleveret Chromebooks. Vi
skal som skolebestyrelse drøfte forskellige forhold i den forbindelse. Nina og Anette vil
under dette punkt introducere til de drøftelser, som skal tages på mødet i august.
Nina orienterede om at skolen i august modtager Ch. til alle elever. Se tilsendt bilag.
Vi har ikke nået at drøfte det rent pædagogisk med personalet endnu.
Alle elever fra 2. – 9. kl. får en Ch., som skal understøtte undervisningen på linje med
en bog.
I august lander de på skolen og så skal de udleveres til eleverne hurtigt. Vores tre lærere på PLC skal stå for udleveringen. Hver elev får en Ch., et sleeve, en oplader og
en lille bog med instrukser.
Vi skal have kommunikeret om det til forældrene.
Der blev spurgt til, hvordan de ny Ch. spiller sammen med vores mobilpolitik.
Hvordan kan vi lande det rent pædagogisk?
I bilaget er der 10 punkter, som vi kan diskutere med hinanden fx til august.
Lærerne skal kompetenceudvikles for at kunne bruge dem. Vi er godt hjulpet af, at vi
har en it-vejleder, som er meget dygtig og en del af ”De 32”, som er et konsulentteam i
kommunen. Han kan give grundig sparring til lærerne.
Der kan være et bekymringspunkt omkring om eleverne får opladet dem fra dag til dag.
Skal vi være bekymrede om data? Det vil vi gerne vende tilbage til. Evt. kan vi spørge
nærmere i PUF. Hvad bliver elevernes data eventuelt brugt til, fx statistik?
Det er eventuelt muligt at få besøg af skolens it-vejleder. Det vender Skolebestyrelsen
tilbage til.
4. Skolebestyrelsesvalg
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Ad 4) Undervisningsministeriet har underkendt Børn & Unges beslutning om at udskyde skolebestyrelsesvalget. Det er meldt endeligt ud i dag, fire uger efter aflysning. Vi skal derfor alligevel nå at afvikle skolebestyrelsesvalg inden sommerferien.

Formål med punktet: Planlægning af skolebestyrelsesvalget. Hvordan skaber vi opmærksomhed omkring valget? Elvir, Ulrik og Birgitte er på valg. Hvem genopstiller?
For en måned siden fik vi besked om at valget var udskudt. Det passede os på Åby
godt, så kunne det gå hånd i hånd med udsendelsen af Vores Værdier.
Forleden fik vi besked om, at vi alligevel skal afvikle valget nu.
Ole gennemgik tidsplan for afviklingen af valget.
Følgende er på valg: Birgitte, Ulrik og Elvir.
Birgitte og Ulrik genopstiller gerne. Elvir er lidt uafklaret, men vender tilbage med svar.
5. Implementeringen af værdisættet
Ad 5) Status på hvor vi er i lyset af Corona og vores planer. Hvad kan vi gøre lige nu?
Birgitte orienterede om, at det grafiske er klar til tryk. Logoet er også afleveret til Ole.
Vi mangler at sende til tryk. Vi har to tilbud liggende.
Er det stadig relevant at lave lancering med kaffevogn?
Ole konfererer med skolens administrationsleder om økonomi og giver tilbagemelding.
Vi er enige om, at alle forældre informeres på samme tid med uddeling af foldere mv.
6. Evaluering af skolebestyrelsesåret og input til formandens beretning
Ad 6) Skolebestyrelsen skal give en årsberetning. På mødet gives input til beretningen.
Evaluering af årets arbejde:
Det har været et meget spændende år, hvor vi blandt andet har haft spændende debatter med personalet.
Godt at eleverne er så involverede i arbejdet i bestyrelsen.
Arbejdet med mobilpolitik og værdisættet har været spændende. Lydhør ledelse, som
gerne vil bruge vores input.
Der er et godt samarbejde mellem medlemmerne og også med skolens ledelse.
Der er også en god tone mellem skolens ansatte og bestyrelsen.
Vores samarbejde er båret af tillid, og derfor vover vi os ud i at samarbejde så tæt.
Input til årsberetningen:
Samarbejde med ledelse og personale.
Værdisættet.
Mobilpolitik.
Dialog om fjernundervisning og genåbning.
Tæt dialog om byggeriet på skolen.
Ny formand med god styring på møderne.

7. Skolebestyrelsesafslutning

3

Ad 7)
Ole orienterede om årets sidste møde, som afholdes den 17. juni kl. 18.00.
8. Evt.
Ad 8)
Der er dannet nye klasser til kommende 6. årgang. De udmeldes til elever og forældre
den 9. juni.
Stor ros for den genåbning, som skolen har lavet. Ros til lærerne, som leverer godt arbejde!!

Refereret af
Anette Skipper, viceskoleleder
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