Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 22. september 2020 kl. 19.00
Mødeleder Birgitte Jakobsen
Referent

Søren Jakobsen

Referat
1. Godkendelse af referat.
Godkendt.
2. Post til skolebestyrelsen.
Intet.
3. Nyt fra elevrådet.
Elevrådet ønsker:
 Længere spisepauser
 Gamle pc’ere, ladere, strømkabler og batterier
 Flere idrætstimer, omklædningen tager længere tid i Corona-tiden ->
mindre tid til idræt
 Nye fodboldmål – nye net
 Fitness-legeplads
 Malede ostebaner i skolegården
 Mere bevægelse i undervisningen – færre brainbrakes efter Coronapausen.
Punkt til næste møde:
 Elev-pc’ere i undervisningen
 Bevægelse i undervisningen / mere tid til idræt

4. Spisepauser. Brev fra 2As forældre.
Poul-Erik og Søren skitserer nogle muligheder over hvordan der kan gives
mere tid til spisning og pauser.
Drøftes på næste skolebestyrelsesmøde.
5. Åbningstider i SFO.
Forslag til nye åbningstidsmodeller i sfo’en sendes i høring hos
forældregruppen.
6. Corona.
Poul-Erik orienterede. Corona-infobrev sendes ud til forældre og personale.
Skolebestyrelsen formulerer et Corona-skriv til forældrene, hvori de
opfordre til at hjælpe med, at holde skolen Corona-fri.
7. Børne- og ungepolitik.
Børne- og ungepolitikken blev udleveret til skolebestyrelsen. Denne
gennemlæses til næste gang, hvor eventuelle temaer highlightes.
Fester på legepladsen i bålhytten drøftet.
Der skal skabes klarhed over:
 Hvad er omfanget af hærværk og affaldssvineri i forbindelse med
festerne
 Hvor mange unge mennesker drejer det sig reelt om, der begår
hærværk mm. på skolens område
8. Årshjul.
Udskydes til næste møde.
9. Trafik hallen.
To projekter drøftet:
 Kys og kør på Torpvej
 Sti bag hallen
Skolebestyrelsen markerer sig til beslutningstagerne i.f.m. diverse
trafikprojekter – cykler og biler skal skilles ad.
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10. Meddelelser fra formanden.
Intet.
11. Bordet rundt.
 Punkt fra forældremødet på 0. årgang, køleskabe der ikke er rengjorte
i 0. klasse er et problem.
Poul-Erik bringer det videre til rengøringsteamet.
 Nationale test – hvor er de nu?
Kommer på som punkt på næste skolebestyrelsesmøde.
12. Evt.
Intet.
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