Referat

Skolebestyrelsesmøde
Tilst Skole
Mandag den 4. maj 2020 klokken 17.30-19.30 på Teams
Mødeleder: Henriette/Charlotte
Referent: Kristine
Afbud:
Dagsorden
Punkt 1
Godkendelse af dagsorden og referat
Ansvarlig: Henriette (5 min)
a) Godkendelse af
referat
b) Godkendelse af
dagsorden
Punkt 2
Status på åbningen og
fjernundervisningen: Forældre, elever,
personale og Lone
•

Hvad er gået godt?

•

Hvad udfordrer os?

Ansvarlig: Lone (60 min)

Referat

Vi tager en runde ved forældre, personale, elever og Lone, hvor
begge punkter berøres
Maria: børnene er glade for at være tilbage. Tæt kontakt med
de voksne. Positiv genopstart.
Skolepatrulje – vil gerne have en vagt.
Charlotte: både skole og fjernundervisning – stor glæde over at
komme tilbage i skolen, stor glæde af de små klasser. Nyder
godt af det gode vejr. Overvejende positivt.
Fjernundervisning – ked af ikke at skulle i skole på skolen.
Savner det sociale. Klassen god, dog bekymring for hvordan
klassedynamikken kan understøttes. Måske arbejdet er i
underkanten af hvad det bør være? Måske mere
undervisningsdifferentiering. Hovedfagene kører.
Joachim: tryg og god opstart. Skolen har været savnet, især det
sociale. Skolepatrulje.
Jan: min datter savner at være sammen med sine kammerater i
8.klasse, og det at gå i skole. Undervisningen har været
kompetent, men kunne det være lidt mere udfordrende. De
sociale medier bruges flittigt.
Anna: specielt at komme tilbage. Bekymret i starten, måske
mest tanken om at noget skulle gå galt, men nu er jeg mere

rolig. Børnene er godt klædt på hjemmefra. Børnene har været
fulde af gå-på-mod og alle er glade, og heldigvis går det godt
både i skoletiden og SFO-tiden. Børnene er glade for at være
sammen igen. Skolen er VIGTIG for eleverne
Thomas: Status i SFO – næsten ingen børn til morgenåbning.
Aktiv tilmelding på 3.årgang.
Om eftermiddagen er der ca. halvdelen af hvad der plejer at
være. Forældrene vælger stadig at hente tidligt.
Fokus på at hjælpe eleverne til at finde hinanden, når alle
elever igen skal være fuldtallig i klasserne.
Kristine:
Stejl læringskurve for elever og lærere at skulle bruge diverse
platforme. Justering af undervisningsforløb især nu efter påske.
Gruppearbejde på googleMeet og andre platforme.
Tæt opfølgning på de elever, som har svært ved at komme i
gang og tæt samarbejde med socialrådgiverne.

Lone:
konfliktniveauet har været meget lavt i den sidste tid – små
grupper, frikvarter på skift, voksen tæt på.
5-mandsgrupperne må gerne være fysisk tæt på hinanden.
Børnene leger de gammeldags lege.
Ingen eksamen i går, eleverne får standpunktskarakter.
Sidste skoledag arbejdes der nu på, sådan at de unge
mennesker får en god oplevelse. Der arbejdes på et spændende
fælles arrangement.
Tak for den fine opbakning til personalet på skolen.
Ingen smittet børn eller voksne på skolen.
Vi har nu fået penge til at renovere flere områder på skolen.
Leg på streg – vi får nye optegninger i skolegårdene.
Særligt fokus på fravær: der har været et tydeligt billede af at
særligt udsatte børn er blevet hjemme. Så vi har alle mulige
former for kontakt med forældrene for at få børnene i skole
igen. Forældrene virker trygge ved de tiltag, vi har sat op.
Det er ikke tilladt, at børn har værnemidler på i skole.
Vi er nu i gang med fagfordeling og på trods af den nye form, så
er det gået godt.

I denne uge skal pædagogerne kobles på fagfordelingen, sådan
at vi kan få UUV og 2-voksentimer på plads.
Vi er forhåbentlig færdige i næste uge.
Bydelshuset har tilbudt lektiehjælp til vores udsatte elever fra
6.-9.årgang.
Henriette:
Meget imponeret over den indsats I har lavet i forhold til
Lockdown og genåbning. I har virkelig steppet up og
kommunikationen har været utroligt god både fra ledelse og
lærere/pædagoger.
Forældre-skolepatrulje ønsker vi at få op at stå så hurtigt som
muligt. Henriette sender brev til Lone, sådan at vi kan få flere
frivillige til at hjælpe til.
1. prioritet at få noget op at stå om morgenen, så kan det
undersøges om der er et behov om eftermiddagen.
0.-3. klasse får fri kl.12.45 og 4.-5.årgang får fri kl.13.15.
Brev til nye 0.klasses forældre – måske sende et brev ud til
dem?
Lone, Thomas og Morten (dagtilbud) er i fuld gang med at lave
brev og film til forældre og børn.
I næste uge er der overleveringsmøder og så skal der laves
klassedannelser.
Skolebestyrelsen må meget gerne sende et lille brev med.
Punkt 3
Planlægning af kommende
skoleår
•

Udskydes til næste uge – tirsdag den 12. maj kl.17.00-18.00
Forhåbentlig er der nyt fra Mette Fredriksen.

Timer og fagfordeling

Ansvarlig: Lone (20 min)
Punkt 3

.
•

Orienter ved Lone og
Henriette ( 15 min)

Punkt 4
EVT. og nye datoer for BS-møderne
Ansvarlig: Henriette (20 min)

