NØSD
Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 09.09 21 (flyttet til d. 14. sep.) Breum Skole afdeling kl.
17.00 – 20.00

1. Konstituering af Bestyrelsen
- Formand, næstformand, evt. ordstyrer skal findes.
Formand: Jeppe Romby Schuster Larsen
Næstformand: Ole Nannerup
Ordstyrer: rullende – en forælder fra den matrikel vi er på.
Møderne dette skoleår – alle møder er fra 17.00 – 20.00
-

D. 14. sep. 2021 – Breum Skole
D. 15. nov. 2021 – Jebjerg Skole
D. 19. jan. 2022 – Fursund Skole
D. 24. marts 2022 – Breum Børnehave
D. 2. maj 2022 – Jebjerg Børnehus
D. 14. juni 2022 – Fursund Børnehus.

2. Kort gennemgang af Bestyrelsesarbejdet
- Hvilke temaer skal en (skole) bestyrelse forholde sig til(lovgivning)?
Kort gennemgang af hvad en (skole) bestyrelsesarbejde kan/ skal arbejde med

3. Elevrådet
- Formand og næstformand præsenteres
Formand og næstformand blev præsenteret – Louise Nannerup og Jens Morten Børsting

4. Høringssvar vedr. budget 2022 +
- En kort gennemgang af det indsendte høringssvar

En kort gennemgang

5. Corona, evt. smitte og lejrskole – information til forældrene
- Lejrskoler 8. – 9. årgang, en orientering
9. årgang tager til Berlin i uge 39. Der er undersøgt restriktioner og hvad vi gør ved smitte inden
afgang.
8 årgang tager til København i uge 40, samme undersøgelse inden ifh. til Covid 19

6.

Økonomi
- Hvordan ser det ud med den viden vi har lige nu?
- Hvordan ser elevtal og økonomi ud de næste tre år?

Kort gennemgang. Afventer covid 19 tilskud fra staten i 2021.

7. Strukturdebatten
- Hvad er vigtigt for os i NØSD?
Vi vælger at have dette punkt på alle møder indtil strukturdebatten.

8. Vores visionsdag
- En snak om hvad der er vigtigst at få ud af dagen.
Vi afholder en visionsdag tirsdag d. 9. november kl. 16.30 – 20.00.
Sted oplyses senere.

9. Evaluering af forældremøderne
- En snak om S/h samarbejdet
- Hvordan ønsker Bestyrelsen dette fremadrettet?
Udsat til næste møde

10. Trivselsundersøgelsen
- En gennemgang.
I NØSD er trivselsundersøgelsen besvaret med megen høj svar procent og generelt er eleverne
meget tilfredse med at gå i skole.
Et nedslag kunne være adfærd og rengøring af toiletter.

IT – udrulning (hardware)
- En orientering
I- pads kan udleveres, men computerne er forsinket grundet leveringsudfordring.
Komme og gå modul er klar til udrulning i dagtilbud

11. Hvad skal videre til forældrene fra dette møde?
- Hvad er det allervigtigste forældrene skal vide fra dette møde?
Der laves et skriv med de vigtigste informationer til alle forældre.
Sendes i mailboksen.

12. Eventuelt

