
Kongeskærskolen

SKOLEBESTYRELSEN
Afbud: Ann

Referat for møde torsdag den 6. maj 2021 16.30 - 18.30

Punkt Beskrivelse Referat
1.
16.30-17.00

Tilfredshedsundersøgelse - 
forældre 2020 (D,B)
Hvilke opmærksomhedspunkter er der. 
Hvad mener SB der skal arbejdes videre 
med.
Bilag

Vi skal gøre politisk opmærksom på at 
tilfredshedsundersøgelsen ikke bliver lige så 
god næste gang, hvis der gennemføres de 
besparelser, der lige nu er ved at blive udpeget. 
Desuden er tildelingen til 2-voksen-ordning en 
vigtig del af den positive feedback.

2.
17.00-17.30

Årsmøde 2021 - 2. juni (D,B)
Form, samt input til formandens 
beretning og til mødet.

Afholdes onsdag d. 2,juni kl. 16.30-16.45 i skolens 
aula. Beretningen medsendes invitationen, der 
sendes til forældre på Aula.
Tue udarbejder et udkast, på baggrund af Pias 
kommentarer, der rundsendes til kommentering.

3.
17.30 -18.00

Orientering om skoleårets 
planlægning (0,D)

Vi er i fuld gang, og forventer at sætte punktum 
for arbejdsfordelingen d. 17.maj. Vi har 2 nye 
lærer i hus, men mangler stadig et par stykker. 
Der er ansættelsessamtaler d. 11 .maj. Pia og 
Maja deltager i ansættelsessamtalerne. Der ud 
over skal der findes en barselsvikar. Vi 
planlægger lige nu med 14 klasser, i mod 11 i 
dette skoleår, men det kan ændres.

4.
18.00-18.20

Nyt fra:
a. Formand
b. Medarbejdere
c. Elever
d. Ledelsen
e. øvrige medlemmer

a. Der kommer en del mails fra Skole og
Forældre til alle forældre i skolebestyrelsen.
b. Der er især fokus på arbejdsfordelingen lige 
nu, samt struktureringen af skoleåret og de 
styringsdokumenter vi bruger. Bl.a. drøftelse 
om emneuger.
I forhold til A20, så er vi godt med, og forbedrer 
os hele tiden.
Vi er meget trætte af corona-opdelingen, og 
personalet har, ligesom eleverne, brug for at 
dyrke relationerne med hinanden.
Det nylige corona-tilfælde i 8.kl. viser at vores 
skarpe opdeling i mellem klasserne og
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personalet giver godt mening.
Der er kommet en tavle op ved SFO, hvor både 
forældre og elever kan læse hvilke voksne,
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hvilke aktiviteter og hvad der serveres i mad 
hver dag.
c. Elevrådet har ikke været samlet længe, så 
ikke noget nyt.
2-lærer er begyndt at fungere rigtig godt med 
holddelinger.
d. Vi er fortsat underlagt at holde klasserne 
adskilt, så vi fortsætter med den forkortede 
skoledag fra til sommerferien.
Vi er i gang med at re-tænke emneuge og 
skolefestkonceptet, og der bliver ikke en 
skolefest i august/september som vi plejer.
Vi har en tæt dialog med Folkemødet, men der 
bliver ikke så meget for vores elever i år, og 
givetvis fortrinsvis for de største elever. Lige nu 
ser det ud til at det kun bliver gymnastiksalen, 
der kommer i brug.
De skriftlige eksamener er blevet afholdt i 
denne uge her på skolen. De mundtlige 
eksamener kommer i juni.
Der er nedsat en styregruppe for Grønt flag - 
Grøn skole her på skolen. I løbet af næste 
skoleår skal der arbejdes med forskellige 
grønne målsætninger, så vi forhåbentlig kan få 
Grønt flag i flagstangen fra august 2022.
e. Opmærksomhed på at få gemt 
elevproduktioner i OneDrive; mange ting 
forsvinder hvis man er nødt til at nulstille 
devicen. Devicen kan nulstille sig selv, hvis 
man taster forkert kode et vist antal gange. 
Hvordan ser det ud med elevfraværet på 
Kongeskærskolen? Vi holder øje med det; 
kigger på det hver måned. Det er typisk elever, 
der tager på ferie udenfor skolens ferie, men 
det kan også skyldes corona. Vi har ikke 
pjække-problemer/ulovligt fravær hos os.

5.
18.20-18.25

Eventuelt

6.
18.25-18.30

Punkter til kommende møder Mødekalender
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Næste møde onsdag den 2. juni 2021 16.30 - 18.30

Vi afholder mødet på skolen ;)
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