Skolebestyrelsen
Referat
Data om mødet
Dato:

14. maj 2020

Kl. 19.00 – 21.30
Hvis forsamlingsforbuddet er
ophævet afvikles mødet i
personalerummet. Hvis der
forbuddet stadig er gældende
afvikles mødet digitalt, hvis

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

det er muligt.

Afbud: Kiera 8.a. og Senia 7.a.,
Dennis Aagaard

Pkt.

Dagsorden:

Ansvarlig:

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Nyt fra elevrådet

Elevrådet var ikke repræsenteret

3.

Valg til skolebestyrelsen

Valgt etableres så snart det er muligt.
Nuværende bestyrelsen fortsætter frem til august.
På bestyrelsens møde i juni aftales kommende
valgmøde.

4.

Høring om dokumentet ”Gode
skoler – Køges fremtid”

Dokumentet der meget omfattende.
Det er svært at få øje på sammenhængen mellem
de 4 indledende sider og de enkelte skolers
indlæg.
Skolebestyrelsen udtrykker tvivl balancen mellem
målgruppen for dokumentet og dokumentets
omfang.

Bilag 1 vedhæftet

Dokumentet er behandlet på
skolebestyrelsesmødet 14.05.2020.
Skolebestyrelsen afsender et høringssvar.

5.

Høring om dokumentet
”Strategi for aktiv
tilstedeværelse i skolen – og
håndtering af fravær”

Der skrives meget om ”god og spændende”
undervisning. Hvad er det? og hvem afgør det?
elever oplever ofte undervisningen forskelligt.
Der overlades et stort ansvar til de enkelte lærere.
Der savnes konkrete værktøjer.

Bilag 2 vedhæftet
Elevinddragelse nævnes flere steder?
Hvad er det? hvilken slags elev inddragelse?
Hvad er det i praksis?
Bestyrelsen afsender et høringssvar.
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Personalet skal på kursus d. 7/11. Derefter skal
der udarbejdes en beskrivelse af Borup Skoles
procedurer (evt. klar jan 21)

6.

Orientering om genåbning af
skolen samt kommende skoleår

Orientering om fase 1 af genåbningen samt
planene for genåbning fase 2.
0.-5.kl møder fra 08.00 – 13.00
6.kl. har fået fuldt skema på skolen ca.20 lektioner
7.9.kl møder fortrinsvis formiddag og derefter
fjernundervisning.
Vigtigt med afstand, meget god hygiejne,
udeundervisning.
Ledelse orienterede om fagfordeling og to ledige
lærerstillinger – vi afventer dispensation fra
skolechefen til at lave stillingsopslag.

Drøftelse:
Kan vi tage noget læring med fra
Corona perioden til overvejelserne
om fremtiden?

Håndhygiejne skulle gerne blive vedvarende
indlært.

8.

Meddelelser

Ingen

9.

Eventuelt
Punkter til kommende møder:

Brev fra skolebestyrelsen-Corona tak.

7.

Mulighed for at elever med bl.a. angst kan deltage
i undervisningen gennem video/robot u.v.

Noget om ensomhed (Betina) – er det et tema
skolebestyrelsen skal drøfte. Evt. på et kommende
bestyrelsesmøde.
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