
^ongeskærskolen

SKOLEBESTYRELSEN 

Fravær: Marianne og Trisse

Referat for møde tirsdag den 1. september 2020 16.30 - 18.30

Punkt Beskrivelse Referat

1.

16.30-17.30

Besøg af BSU (O/D)
Intro til skolens udviklingsarbejde
Åben drøftelse: Mulige emner: 
Styrelsesvedtægt, høringssvar om 
budget og specialtilbud, 
tildelingsmodeller

Slide-show v. Kasper Johansen om skolens 
udvikling og fokus i dette skoleår.
Morten Riis redegjorde for budgetforlig samt 
BSU's anbefalinger til tildelingsmodel, 
distriktsgrænser og specialtiltag.
En kort diskussion af bl.a. bus-betjeningen, 
trafiksikkerhed, læringsmiljøer og ledelseskraft.

2. Møderække 20/21 (B)
Bilag medsendt

Møderække besluttet

17.30 -17.35

3.

17.35-17.50

Corona-situationen (O/D)
Orientering om situationen p.t.

De forskudte pauser ændres i næste uge, så 
hele skolen holder pause samtidig.
Lejrskoler for 7. og 9.kl. har fået ændret 
planerne.
Vi har fået tilbud om at købe stofmundbind til de 
kørselsberettigede, men det er en ret stor 
udskrivning. Skolebestyrelsen anbefaler ikke at 
købe stofmundbind.
SFO i 2 grupper - ja det mener 
skolebestyrelsen godt at de kan.
Idræt efter efterårsferien- vi lader to klasser 
have idræt sammen, og lægger undervisningen 
sidst på dagen.

4.

17.50-18.10

Input til årshjul (D/B)
Herunder prioritering af arbejdet 
med principper.
Bilag: Årshjul, overblik og vores 
egen oversigt

Udsættes til næste møde

5. Nyt fra: a. Høringssvar indsendt. Husk at lægge et
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Kongeskærskolen

18.10-18.20

a. Formand
b. Medarbejdere
c. Ledelsen
d. Elever
e. øvrige

skolebestyrelsesmøde i den første uge af 
skoleåret.
b. Opstarten er travl og besværliggøres af 
Corona. Handleplan for SFO er gennemgået i 
forhold til Corona.
c. Ny teknisk service medarbejder (Kasper) er 
startet i dag, Peter blev fejret i fredags. 
Håndvaske skal blive permanente i 
skolegården. Der er kommet rigtig mange nye 
elever til skolen hen over sommeren.
Komme/gå system til SFO sættes i drift 28/9.
d. Første elevrådsmøde endnu ikke afholdt. 
Elever oplever at lærerne har mere overskud i 
klassen, når de i højere grad er to voksne.
e. Nogle forældre er bekymrede over klasser 
med mange elever og samtidig inklusion.

6.

18.20-18.25

Eventuelt

7.

18.25-18.30

Punkter til kommende møder Input til årshjul
Principperne vedr. sponsorater og lejrskoler

'Jæste møde onsdag den 30. september 16.30 - 18.30 Afbud Yogi


