Referat af møde i skolebestyrelsen
Torsdag d. 3. juni 2021 kl. 17.00 - 20.00 på afdeling Gudme

3. juni 2021
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Nyt fra eleverne
Vi har holdt 2 elevrådsmøder, det første i april måned, hvor vi havde fokus på trivsel
og på genåbning. Elevernes tilbagemeldinger var meget positive.
Dernæst ønskede eleverne, at skolen abonnerer på en digital læringsplatform, som
hedder Grammatip, og det har skolen indkøbt.
Elevrådets håndbog blev godkendt.
Elevrådet blev orienteret om, at skolen har fået facebook-side, og skolen har fået en
bus.
Til maj-mødet talte eleverne også om trivsel, og der fremkom en hel masse ønsker
om forskellige ting til klasserne.
Børn og Unge-udvalget har bevilget penge til skolernes elevråd, og vores elevrådet
drøftede, hvad pengene skal bruges til. Elevrådet kom med forslag til forskellige
aktiviteter og udflugtsmål til alle klasser, som pengene kan bruges til.
Flere elever ønskede sig nye stole.
4. Årsberetning og status over skoleåret 2020-21
Formanden tilføjer et par punkter til årsberetningen og udsender den endelige
årsberetning med referatet.
5. Dimission
Dimission afholdes klassevis torsdag d. 24. juni.
9.a kl. 17.00 - 18.15
9.b kl. 18.45 - 20.00
Deltagere fra forældremedlemmerne i skolebestyrelsen: Betina, Nanna
6. Års- og mødeplan for kommende skoleår
Mødeplanen er lagt på aula-tråden.
Første bestyrelsesmøde er tirsdag d. 10. august, kl. 17.00 - 19.30.
7. Planlægning af forældremøder
Forslag til møder er lagt på tråden, men godkendes endeligt på første møde i august.
8. Ønske om udtrædelse af bestyrelsen
Heidi Bjerggaard Hansen ønsker at udtræde af bestyrelsen, og bestyrelsen
godkender udtrædelsen.
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Kent Jørgensen er suppleant og forventes at indtræde i skolebestyrelsen fra august.
Formanden kontakter Kent.
9. Gensidig orientering
Overraskelse fra skolebestyrelsen skal vise bestyrelsens anerkendelse af ksolens
håndtering af alle corona-udfordringerne. Overraskelsen skal gives til både elever og
personale, og det løber af stabelen fredag d. 18. juni, kl. 11.00.
Bestyrelsen er rigtig glade for medarbejdernes opslag på facebook, som er rigtig
gode med både billeder og historier.
Dialogmøde d. 9. juni på Vestre Skole, hvor formand og næstformand deltager.
De nyindkøbte møbler til mangfoldige læringsmiljøer er ved at blive leveret.
Bestyrelsen vil rigtig gerne ud og se de mangfoldige læringsmiljøer, når dagligdagen
er blevet normal.
10. Evt.
Intet
Med venlig hilsen
Betina I. Kristensen
Skolebestyrelsesformand

/
/

Astrid Birkbak
Skoleleder
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