Referat

Skolebestyrelsesmøde
Tilst Skole
Tirsdag den 5. september 2020 klokken 17.00-19.15 på Teams
Mødeleder: Henriette/Charlotte
Referent: Jonny
Afbud: Bjørn
Dagsorden
Punkt 1
Godkendelse af dagsorden og referat
Ansvarlig: Henriette (5 min)
a) Godkendelse af referat
b) Godkendelse af
dagsorden
Punkt 2
•

Årshjul og årskalender

Referat

Referatet godkendt

Dagsorden godkendt

Punktet udskydes til næste møde, hvor vi mødes fysisk.

Ansvarlig: Henriette (30 min)
Punkt 3
• Status på Corona
Ansvarlig: Lone (10 min)

Orientering:
Status er at vi har haft 3 smittede børn på henholdsvis 8., 5.
og 3. årgang.
Der er ikke intern smitte på skolen.
De der er blevet hjemsendt eller har fået hjemsendt børn
har taget godt imod det.
Smittetrykket er faldende og der er en ny drejebog på vej.
Drejebogen er todelt så den forholder sig til den nuværende
situation (en normalisering) og hvis smittetrykket skulle stige
igen.
Spørgsmål. Hvad gør man hvis en elev på et valghold bliver
smittet.
Svar fra Lone: Det er et svært spørgsmål. Så vil eleverne på
valgholdet blive betragtet som en nær relation og blive
sendt hjem. Men jeg vil spørge lægen til råds først.

Punkt 4
•

Princip for
klassesammenlægninger

Ansvarlig: Henriette (40 min)

Vi skal snart sammenlægge klasser, så der er brug for et
princip. Der er brug for et fysisk møde, så punktet udskydes
til næste gang. Der skal indhentes data og viden inden
bestyrelsen kan lave et princip. Processen kommer til at tage
tid. Henriette og Lone kigger på et oplæg.

Punkt 5
• SFO-forældreråd
• Forældreråd i klasserne
Ansvarlig: Thomas og Henriette (30 min)

Hvordan sikrer vi god kommunikation?
Hvordan sikrer vi et godt valg?
Henriette tager udgangspunkt i de demokratiske processer
Hvordan vælger man et SFO forældreråd.
Input:
Det er vigtigt med forældremøder klassevis så hurtigt som
muligt.
Der burde laves en informativ folder, måske med
udgangspunkt i eksisterende videoer.
Henriette vil gerne stå for en gruppe der laver et materiale
der kan sendes ud til forældrene.
Lad os sætte børnehaveklasse ledernes gode erfaringer i spil.
Forældremøder klassevis om aftenen med attraktivt indhold.
Informationsmateriale med tidligere medlemmers erfaringer
og en udfoldning at hvad kan man bidrage med og få
indflydelse på.
Hvad kan man bidrage med på et konkret plan.

Punkt 6
•
•

Orientering ved Lone og
Henriette (15 min)
EVT

Lone: Der bliver tidligere skoleindskrivning næste år. Ny
proces kort uddybet. Skoleindskrivning skal følge
privatskolerne.
Chromebooks er startet godt op.
Ny kok (Dennis) er startet.

