Referat af skolebestyrelsesmøde den 18. maj 2022
Referent:
Fraværende, anmeldt: Gitte Hansen, Linda Døssing
Fraværende, uanmeldt:

0.Meddelelser
a. Formanden
Signe Harder fortalte, at hun netop har deltaget i fælles forældremøde i specialafdelingen, for at
give et kort oplæg ift. valg til bestyrelsen.
Camilla Grønkjær-Petersen og Bjarne Schytt Nielsen har deltaget i dialogmøde vedr. sårbare unge.
Der var et paradigmeskifte i forhold til at ville have sit barn diagnosticeret. Unges trivsel er
markant faldende i 14-16 år alderen. Det virker som om, at forældrene ”slipper” de unge lidt for
tidligt.
Tim Visti foreslog, at vi som skole, skal tage ansvaret på os ift., at få forældrene til at engagere sig.
Vi bruger tid på at få eleverne smedet sammen, måske skulle der også bruges lidt tid på, at få
forældrene smedet sammen.
Punktet sættes på en kommende dagsorden.

b. Skolen
Bjarne Schytt fortalte, at der er travlt med næste års planlægning.

c) Nyt fra specialafdelingen
Annette Fuglsang fortalte, at der i går blev afholdt fælles forældremøde i specialafdelingen. Der
var 150 tilmeldte.
Der er god stemning i afdelingen.
Elevtallet i specialafdelingen er faldende og i næste skoleår er der 8 klasser, hvor der i har er 9
klasser.

d) Nyt fra medarbejderne
Alle har lidt travlt. 9. klasserne er i fuld gang med prøverne.
I 8. klasserne har der været en del uro i klasserne. Ledelsen har deltaget i forældremøder med
fokus på trivslen, og der er lavet aftale med skoleglæde.nu om forløb i de 3 klasser. Forløbet er
igangsat i den ene klasse, og igangsættes i kommende uge i de 2 andre klasser.
Tim Visti fortalte, at Nordagerskolen fornyelig har afholdt en stor fest, hvor alle klasser deltog med
noget og samlede ind til Ukraine.
Steffen Nielsen foreslog, at skolebestyrelsesfesten fremadrettet afholdes i efteråret, idet alle har
travlt i foråret.
6. klasse kom ikke på lejrskole sidste år pga. corona og kommer ikke afsted nu i 6.klasse, da skolen
ikke har økonomi til det.

e) Elevrådet
Mange elever har efterhånden fået bestilt trøjer. Mellemtrinnet har dog endnu ikke haft mulighed
for at bestille trøjer.

1. Princip om SFO og tidlig skolestart
Personalet i SFO lever op til de krav, der er opstillet i princippet.
Opvækst og læring har lavet et kursus til SFO-personale, som desværre ikke blev gennemført på
grund af Corona. Forhåbentligt vil der være opfølgning på dette til næste skoleår.
Næsten alle børn i indskolingen er meldt til SFO - også 3. klasser, som der er lavet noget særligt
for.
Der laves ikke pædagogiske lærerplaner, men der laves overleveringer fra dagtilbuddene.
Signe Harder foreslog, at der i princippet kommer til at stå, at der i SFO vil være aktiviteter, som
henvender sig til alle aldersgrupper, for at holde på eleverne.
Der er sam-pasning med Tre Ege Skolen som fungerer godt. I uge 28-29 er der meldt ca. 20 børn til
feriepasning på Tre Ege Skolen, afdeling Kværndrup.

2. Skolefest og skolebestyrelsesvalg
Det besluttes, at arrangement bliver med fælles buffet og hvis det bliver godt vejr, kan der spilles
lidt rundbold.
Det aftaltes, at invitationen ligges på Facebook og Aula igen, således at opmærksomheden øges på
arrangementet. Invitationen skal også hænges op rundt om på skolen.
Signe Harder vil til festen siger noget om kommende skolebestyrelsesvalg. Brian Ramsgaard, Linda
Døssing og Chara Jacobsen er på valg. Der mangler repræsentanter fra grundskolen.

3. Skoleårets planlægning
Bjarne Schytt Nielsen fortalte, at der er blevet mulighed for at omlægge UUV til 2-lærertimer, idet
det kommunalt er blevet besluttet, at det er op til de enkelte skoler, hvordan man ville løse det.
Der blev reduceret i indskolingen for et par år siden, hvilket bevirker, at der ikke bliver reduceret
yderligere. Mellemtrinnet vil fra næste skoleår have 34 lektioner og udskolingen 35 lektioner.
Der vil fortsat være nødvendigt, at have undervisning i 8. lektion for, at der er positioner nok i
faglokalerne. Der arbejdes på, at få lagt konfirmationsforberedelsen uden for skoletiden. Dette
kan ikke lade sig gøre i kommende skoleår, men der arbejdes på, at det er muligt fremover.
Skoledagens længde skal passe sammen med Fynbus. Da Fynbus kører kl. 08.10, er det ikke muligt,
at eleverne møder senere
Bjarne Schytt Nielsen, at der pt. er slået en stilling op til udskolingen og et barselsvikariat til
grundskolen. Samtaler afholdes d. 2/6-22.
Bjarne Schytt Nielsen og Steffen Nielsen er i gang med at udarbejde skoleplan.
I uge 21 afholdes 2. arbejdsfordelingsmøde.
4. Evt.
Der blev fremlagt ønske om, at man gerne vil høre om 10. klasse.
Der er behov for opdatering af adresser og telefonnumre på bestyrelsesmedlemmer på
hjemmesiden.

