Referat af skolebestyrelsesmøde den 2. marts 2021
Referent: Camilla Grønkjær-Petersen
Fraværende, anmeldt:
Fraværende, uanmeldt:

0.Meddelelser
1. Meddelelser
a) Formanden
Intet.

b) Skolen
Bjarne Schytt Nielsen oplyste, at:
•

2020 afsluttes med et overskud på ca. kr. 2 mil. Der har i 2020 været tillægsbevillinger på
ca. kr. 3 mil. Der er foretaget investeringer, som desværre ikke er nået at blive konteret i
2020.

•

der er Trivselsmåling for personalet i de næste 3 uger.

•

Der opsættes en ny pavillon med 2 undervisningslokaler inden 1. april, som bliver stående
de næste 2 år.

c) Nyt fra medarbejderne
Intet.
d) Elevrådet
Laura Jensen oplyste, at elevrådet har formuleret et høringssvar.

1.Slankere ledelse

Elevrådets forslag til høringssvar er virkelig flot gennemarbejdet.
Bjarne Schytt Nielsen undersøger, hvor elevrådets høringssvar skal sendes med. Måske kan
fælleselevrådet sende noget i fællesskab. Fristen er 5. maj 2021.
I vores høringssvar er bestyrelsen enige om, at det ikke er vores opgave at komme med gode
forslag til, hvordan man ellers kan spare.
På undervisningsområdet er der allerede årlige besparelser for kr. 27 mil. Derudover er der
tværgående besparelser for kr. 7 mil.
2. Seneste nyt om Covid-19
Næste udmelding er den 15. marts, og Bjarne Schytt Nielsen tilkendegavn, at han ikke tror ikke, at
vi får lov at komme med næste gang, da smitten breder sig på Fyn.
Bjarne Schytt Nielsen oplyste, at der er test på skolen 2 gange om ugen. Pt. er det med den lange
vatpind. Snarest muligt testes der med korte vatpinde, som højst sandsynlig vil gøre, at flere vil
testes. Skolen skal være klar med test-kapacitet, når 5-10 kl. skal tilbage i skolen.
Bjarne Schytt Nielsen fortalte, at det generelt opleves, at udmeldingerne kommer meget sent, og
at det er svært, at nå at blive klar.
Vi har godt gang i, at de særligt sårbare elever kan komme på skolen og blive hjulpet på vej. Der er
også blevet åbnet op for, at man kan lave trivselsgrupper af ca. 4 elever.
Det blev tilkendegivet, at det er en god idé, at melde ud til forældrene, at vi melder noget ud, så
snart der kommer en udmelding.
Tim Visiti spurgte til, hvordan det er med vikar. Han har oplevet nogle få gange, at eleverne har
fået at vide, at de skulle arbejde selv. Bjarne Schytt Nielsen oplyste, at man vidt mulig sørger for at
dække ind, men at det vurderes fra gang til gang, hvad der er det bedste. Tim Visti forespurgte, om
der ikke kan ansættes vikarer. Bjarne Schytt Nielsen svarede hertil, at det kan være en svær
opgave for en vikar at løse.
Bestyrelsen fremlagde forslag om, at give lærerne en lille gave for at anerkende deres arbejde
samt evt. også at sende noget ud til eleverne. Ledelsen vil drøfte dette.

3.Evt.
Intet.

