Bestyrelsesmøde den 8/6 2020 kl. 19.00
Fraværende
1. Underskrift - referat
2.

Status – Børn, personale -herunder
gennemgang af
nødforanstaltninger

3.

Beslutning om dato for
generalforsamling.

4.

Beslutning om 1. skoledag

5.

Afholdelse af forældremøder

6.

Skærpede reglers betydning for
kommende arrangementer.

7.

Status på projekter: bålhus,
legeplads, mellemgang, tag på
skolen og byggeri

8.

Skemaændringer 2020-21

9.

Evt.

Thor

Jørgen er på efterløn fra 1/7 – Kathrine på barsel – Freja på barsel
fra nu – Andrea er vikar
Der justeres ca. hver anden uge i nødforanstaltningerne – der køres
nødundervisning indtil august.
Nye regler om forsamlingsantal – 50 pers. (100/200).
Generalforsamlingen afholdes lige inden første skoledag den 6.
august kl. 19, hvor der afholdes generalforsamling og informeres om
året der gik og hvordan den kommende år kommer til at foregå.
Første skoledag kan ikke foregå som det plejer, børnene møder i
stedet ind mandag den 10. august.
Der afholdes forældremøder i klasserne i starten af efteråret, hvor
man informeres om de ting som man plejer 1. skoledag. Derfor er
det ikke så tidspresset som det ellers kan blive 1. skoledag.
Klasselærerdag – afholdes ikke, der arrangeres andet
Fårup – problem med kørsel - aflyses
Afslutning 5./6. – uden spisning og lege – kun for børn og deres
forældre i max 2 timer.
Afslutning hele skolen – arrangeres udenfor
Bålhus – taget er tæt – Kasper bestiller glas til vinduer – der skal
monteres skydedør.
Der skal laves et arbejdshold som laver det sidste.
Mellemgangen – der ønskes isolering og dør ind og en terrasse
udenfor.
Dagen deles op i 3 blokke, 1. og 2. blok er intensiv læring mens
børnene er friske, 3. blok er fx tværstimer og idræt.
Henrik sættes ind som ekstra i skolen til at give de elever, som har
behov for ekstra hjælp. Fx ekstra læsehjælp, konflikthåndtering,
praktiske opgaver til børn med krudt i.
For at dække Henriks timer i sfo, rokeres der rundt blandt
personalet.
Skoledagen starter kl. 8 og slutter mellem 13.15-14.00

