Den 14. marts 2022

Referat af skolebestyrelsesmøde 28. februar 2022
Til stede: Dorte Wilms, Merete Valentin, Bodil Wesenberg Lauridsen, Camilla Stræde, Lotte Skou
Hansen, Morten Per Jørgensen, Irene Maegaard, Mette Bang Wilken, Ingrid Skjerbæk Rolskov, og Peter
Bjerregaard
Til punktet ””Regnskab 2021 og budget 2022” deltager Susanne Seemann
Ikke til stede: Mette Nymand, Thomas Saks, Lotte Risom og Carl Løvenkjær-Knudtzon

1. Eventuelt,
Opmærksomhed på udendørsarealer. Der er mange steder hvor det roder i øjeblikket. Der står en
container på boldbanen, der er rod langs stien mellem skolen og Løvgårdsvej, vandet samler sig til en
stor vandput ved Tipien. Der står mange insekthoteller på skolens matrikel og der en ny jordvold ved
bandebanen.

2. Kort orientering
Eleverne
o Der afholdes Skolebal for udskolingen torsdag d. 10. marts og for Mellemtrinnet torsdag d. 24.
marts. Tema: Galla med knæklys.
Formanden
o Formanden har været til Skolerådsmøde med fokus på rengøring og skolebestyrelsesvalg. Der
har desuden været afholdt Skoledialogmøde.
Pædagogerne
o Der er ansat 2 nye pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere i SFOen pr. 1. marts. Der iværksættes
samarbejde med ”Verdens bedste Danske skole” fra næste skoleår.
Lærerne
o Vi mærker en positiv effekt på elevernes trivsel efter at Corona-restirktionerne er ophævet. Der
afholdes forældremøder i øjeblikket.
Ledelsen
o Der er ansat ny afdelingsleder til Gruppeordningen pr. 1. april, og vi har i øjeblikket et
stillingsopslag til ny afdelingsleder til SFO.
o Skolebal afholdes som en alkoholfri fest.
o Skolen laver stadig smitteopsporing i hverdagene.
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3. Regnskab 2021 og budget 2022 v/Susanne Seemann og DW
Regnskab og budget blev gennemgået af Susanne og Dorte
Regnskab og budget blev godkendt.

4. Timefordelingsplan v/ PBJ og DW
Udkast til timefordelingsplan for skoleåret 2022/23 præsenteres for skolebestyrelsen.
Godkendt af skolebestyrelsen

5. Skolebestyrelsesvalg v/ DW og PBJ
To af de nuværende medlemmer af skolebestyrelsen stiller ikke op til næste skolebestyrelsesvalg
De øvrige medlemmer af skolebestyrelsen ønsker at genopstille.
Kandidatliste for ny interesserede til skolebestyrelsen åbner mandag d. 28. april. Interesserede skal
henvende sig på skolens kontor og skrive sig på kandidatlisten. Listen er åben indtil søndag d. 1. maj.
Valgmøde afholdes onsdag d. 20. april kl. 19

6. Seksualundervisning v/ DW og PBJ
Fagets kompetencemål blev gennemgået, samt skolens nuværende indsats i seksualundervisning.
Fagets læseplan understøttes af de ugentlige trivselstimer samt en fælles projektuge i uge 6, hvor
temaet i år var samtykke og grænser.
Skolen har tilmeldt to lærere til ”Projekt om kønsopmærksomhed i folkeskolen” næste skoleår.
Skolen har desuden opmærksomhed i forhold til udvælgelse af materialer til skolebiblioteket og
faglige portaler.

Referent/Peter Bjerregaard
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