Referat af møde i skolebestyrelsen
Mandag d. 23. november 2020 kl. 17.00 - 19.30 på afdeling Gudme

26. november 2020
Afbud: Heidi, Nanna
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt
2. Godkendelse af referat
a. Godkendt
3. Nyt fra eleverne
a. Eleverne har ikke afholdt elevrådsmøde
b. Eleverne fortalte om zonearbejdet i klassen.
c. Eleverne fortalte om UPV på 8. årgang
4. Opfølgning på trafiksikkerhed på afdeling Gudme
a. Notat er udarbejdet og indsendt til Trafik og Infrastruktur
b. Trafikkoordinator Mikkel Kristiansen besigtiger morgentrafikken
sammen med Astrid.
c. Når bestyrelsen har resultatet af besigtigelsen, forventer vi, at
bestyrelsen kan lægge punktet op på Børn og Unge-udvalgsmøde.
5. Bestyrelsen beslutter princip for klassedannelse
a. Bestyrelsen tiltræder princip for klassedannelse, som lægges på skolens
hjemmeside.
6. Bestyrelsen orienteres om skolens håndtering af corona på skolen
a. Bestyrelsen stillede spørgsmål til skolens håndtering af corona.
b. Vi må imødese flere små smitteudbrud på skolen, og der vil for
fremtiden blive fjernundervisning - også selvom det kan begrænses til
få dage.
7. Gensidig orientering
a. Katja Schjøtt er indtrådt som ordinært medlem af skolebestyrelsen, idet
Jonna Dirksen er udtrådt.
b. Lys i skolegården på afdeling Gudbjerg bliver sat i værk
c. Formand Betina I. Kristensen deltog i Generalforsamling i Skole &
Forældre, og det blev gennemført som et zoom-møde.
d. 6. årgang har deltaget i Edison-projekt - to grupper af elever på 6.
årgang gik videre til finalen.
8. Evt.
a. Spørgsmål vedr. BYOD - bring your own device - som er en national
strategi, der går ud på, at forældre opfordres til at give deres barn et
device med i skole. Skolen er forpligtet på at stille et device til rådighed
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for elever, der ikke har et med i skole. Vi oplever stor ansvarlighed i
brugen af devices, der er ingen tyverier, og vi har ikke planlagt med at
etablere aflåste skabe.
b. Vi har lærerstuderende i 2.b, og eleverne er superglade for dem.
Med venlig hilsen
Betina I. Kristensen
Skolebestyrelsesformand

/
/

Astrid Birkbak
Skoleleder
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