Skolebestyrelsen
Referat
Data om mødet
Dato:

12. august 2020

Kl. 19.00 – 20.30
Personalerummet på Borup Skole

Mødedeltagere:
Betina Christensen
Marianne Joldersma
Katja Jacobsen
Stina Andersen
Dennis Kirkeby Birn
Dennis Aagaard
Henriette Holstener Didriksen
Mette Larsen
Lisbeth Tønnesen
Jakob Dalgas
Karin Villumsen - souschef (referent)
Elevrepræsentanter:
Kiera 8.a
Senia 7.a
Afbud: Dennis Birn,
Dennis Aagaard og Henriette er udtrådt af
bestyrelsen.

Pkt.

Dagsorden:

Ansvarlig:

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Nyt fra elevrådet

Kiera har nærstuderet omsætningen i
skoleboden.
Fredag er en populær dag.
Det der sælger bedst, er pizzasnegle,
pølsehorn og juice.
Elevrådet vil drøfte skoleboden og udvalget på
et kommende møde.

3.

Valg af ny skolebestyrelse
Tre forældre har meldt sig til det
kommende valg.
Malene Brønd (Bertram 9. kl og August
5. kl)
Mia Stensgaard (Thea 4.kl., Emil 1.kl.)
Camilla Jarlholm (Anton 0.kl)
Drøftelse af proces

Der er tre kandidater der har meldt sig til
bestyrelsen.
Fra bestyrelsen genopstiller
Betina, Katja og Dennis Å.
Der er nyvalg for Henriette, Dennis Å, Katja,
og Betina.
Derudover skal der vælges en for Dennis B der
er udtrådt af bestyrelsen.
Fire kandidater vælges for 4 år og en vælges
for 2 år.
Der er valgaften d. 31/8.
Skolelederen er formand for
valgkommissionen. På valgmødet vil
formanden orienterer om bestyrelsesvalget.
Hver kandidat præsenterer sig selv, derefter
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gennemfører formaden valget.
Er der flere kandidater end det antal der
mangler i bestyrelsen og der bliver tale om
kampvalg, gennemføres et valg med
afstemning blandt alle forældre.
Drøftelse af antal forældre i bestyrelsen.
Bestyrelsen besluttede at fortsætte med 7
forældrerepræsentanter.

4.

Forslag til mødedatoer:
Tidligere besluttet:

Betina og Stina deltager i dialogmødet d. 9/9.
Alle datoer er godkendte.

Onsdag den 12. august kl. 19.00 –
20.30
Ordinært bestyrelsesmøde med fokus
på det kommende valg.
Mandag den 31. august kl. 19.00 –
20.30
Valgmøde med invitation til nye
kandidater.
Tirsdag den 15. september kl. 19.00 –
21.30
Konstituerende bestyrelsesmøde med
årsplanlægning osv.
Tirsdag den 8. september kl. 18.00 –
20.00
Invitation til den siddende bestyrelse til
fælles debataften om ”Er du på vej?”
Forslag til øvrige mødedatoer:
Onsdag den 9. september kl. 17.30 –
19.30
Dialogmøde med skoleudvalget
Ordinære skolebestyrelsesmøder kl.
19.00 – 21.30:
8. oktober
16. november
15. december
20. januar
18. februar
22.april
8. juni

5.

Orientering om det nye skoleår

Vi er kommet godt i gang med skolen.
Der er givet varmefri nogle dage i løbet af
første uge.
Uge 34 er der fuldt skema og lærerne skal
sørge for at tilrettelægge undervisningen så
man tager højde for varmen.
Vi fortsætter de procedure vi har indøvet med
håndhygiejne, separate indgange, afspritning
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af borde, stole og faglokaler.
Skolen – eleverne er glade for at være tilbage
i fuldt skema.
SFO – drives som ude SFO
Fortsætter med god håndhygiejne, afstand,
afspritning af redskaber (pensler osv.)

6.

Meddelelser
Princip om klassekasser.
Køleskabe

Princip om klassekasser.
Drøftelse af nuværende princip og hvad
midlerne kan anvendes til. Kan de bruges til
en teatertur?
Bestyrelsen besluttede at princippet skal
drøftes og revideres et kommende møde.
Køleskabe – drøftelse af brug af køleskabe.
Hvem gør dem ren? Kan de bruges i denne
fase hvor forældre ikke kan komme på skolen
for rengøring? Hvor meget bliver de brugt?
Brug af køleskabe tages op på et kommende
møde.
SFO’en har muligvis brug for at der
indarbejdes rutiner for eleverne omkring brug
af køleskab.

7.

eventuelt

Hyttetur – må man tage afsted.
Ja, det må man gerne.
Men der skal altid vurderes i forhold til den
aktuelle Covid-19 situation.

8.

Ekstra punkt

Nogle er inviteret til forældremøder og andre
mangler at høre fra klasselærere.

Forældremøder – er vi fordelt?
Betina laver 1-2 slides der kan bruges på
forældremøderne.
Punkter til kommende møde

Princip om klassekasse til drøftelse og
præcisering.
Princip for køleskabe til drøftelse

Side 3 af 3

