
SKOLEBESTYRELSEN - Skypemøde
Afbud: Ann

Referat for møde torsdag den 30. november 2020 16.30 - 18.30

Punkt Beskrivelse Referat

1.
16.30-16.45

Henvendelse fra forælder om 
udgangstilladelse (D)

Tue sender bilag

Skolebestyrelsen drøftede henvendelsen. 
Medbestemmelse, ansvar for de valg der 
træffes og mulighed for guidning fra både 
forældre og personale nævnes som 
pædagogiske overvejelser. Tue udarbejder 
svar til kommentering i skolebestyrelsen og 
sender derefter til forælderen.

2.
16.45-17.15

Opdatering af skolens ordensregler 
(D/B)
Lærergruppen har bedt SB om at kigge 
på reglerne igen, især mobilregler.

Bilag vedhæftet

Ordensreglerne blev drøftet. Det tilføjes at 
Kongeskærskolen er en mobilfri skole fordi vi 
ønsker at eleverne dyrker det sociale, men ikke 
det digitalt-sociale. Det tilføjes at der skal tages 
stilling til hvilke regler, der skal gælde for 
tilladelse til at forlade skolen. Det er 
storteamene, der årligt ved skolestart fastsætter 
ordensreglerne, der godkendes af 
skolebestyrelsen.

3.
17.15-17.30

Forslag til Visions- og værdiproces 
2021-2025 (D/B)

Forslag til proces set i lyset af 
Coronasituationen

Skolebestyrelsen ønsker at evaluere 
nuværende vision og mission på kommende 
møde. En god ide at indarbejde fokuspunkter 
fra udviklingsplanen: Inklusionsstrategi, 
læsestrategi og IT/Innovationsstrategi.

4.
17.30-17.45

Budget 2021 - prognose (O)
Bilag vedhæftet

Det rigtige bilag ikke vedhæftet, i stedet er 
budgetopfølgningen vedhæftet.
Vi regner med at overføre et mindre beløb til 
udsatte lejrskoler.
Der planlægges indkøb af bord/bænkesæt, 
udekøkken, akustik på A-gang og skabe til 
overbygningselever.
Prognosen siger at vi i løbet af foråret vil få 3 
klasser med 29 elever. Det kan betyde at 
klasser skal deles ved sommerferien.
Vi vil få lokaleproblemer, og særligt hvis
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distriktsgrænserne ændres så Gudhjem og 
Østerlars kommer til at høre til os. Kasper har 
med relevante bygherrer om hvad vi gør.

5.
17.45-18.00

Faglige konferencer (D,0)
Orientering om arbejdet med klassernes 
faglighed.
Bilag vedhæftet

Ny måde at afholde de faglige konferencer på 
afprøves i dette skoleår.

6.
18.00-18.20

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

a. Intet nyt
b. Vi prøver hele tiden at navigere i corona, så 
vi tilpasser undervejs.
Medarbejderne har fået en lille julegave i dag, 
og der kommer flere -som et plaster på såret for 
aflyst julefrokost mm.
Vi har trænet at bruge Skype med eleverne. 
SFO's ene hold holder til i biologi-lokalet, der er 
ved at blive pyntet op til jul og gjort hyggelig.
Bl.a. er der flyttet 3 marsvin ind.
c. Intet nyt
d. Corona fylder en del - der skal hele tiden 
tages stilling til forskellige restriktioner, 
bekymring og spørgsmål. Lige nu fylder 
pauserne en del, fordi det er svært at holde 
eleverne adskilt og nogle klasser har ikke et 
udendørs sted at gå hen.
e. Julehistorien som Kasper læste op i fredags 
var rigtig god.

7.
18.20-18.25

Eventuelt De 4 mest brugte døre får automatisk åbning 
snarest.
Ekstra håndvaske arbejdes der på at gøre 
permanente på en vinter-holdbar måde.
Hvordan fungerer skolepatruljen?
Har vi Legepatrulje på skolen? Ja men det er i 
dvale pga. corona

8.
18.25-18.30

Punkter til kommende møder Principper - skolehjem og sponsorater. 
Inklusionsstrategi.
Evaluering af vision og mission.
Ipads i SFO

Næste møde tirsdag den 15. december 16.30 -18.30
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Referatet er godkendt ved at hvert punkt blev læst højt på Skype
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