Refrat af bestyrelsesmøde afholdt d. 18.-6.-20.
Afbud: Lise, Linda.
· Godkendelse af dagsorden
Ref.: Godkendt
· Elevrådet
Ref.: Er ikke inviteret, har ikke været samlet siden de fik lov at komme tilbage til skolen. Der skal
arbejdes med strukturen, så elevrådene fra de 3 matrikler kan mødes.
· Opstillingsmødet, opsamling
Ref.: Der er opstillet værdige kandidater, der er nu 10 dages frist, hvor der kan opstilles flere. God
beretning fra formanden. Den kommer på AULA.
Ang. hjemmeside, så ligger det hos IT, men er blevet forsinket af corona.
· Økonomi
Ref.: Der har været en del udgifter i forbindelse med corona, en del af det bliver betalt tilbage. Hvis det
forventede beløb kommer tilbage, forventes det, at vi går ud af året i 0.
· Stillinger i NØSD, herunder vores konstitueringer
Ref.: Der er ansat en ny lærer på Jebjerg skoleafdeling.
Søren Østrup er for nuværende konstitueret daglig leder af grundskolen i Breum. Han går tilbage til
lærerjobbet fuldtids til august. Det sker for at imødegå et underskud på Breum afdelingen. En lærer har
opsagt sin stilling, hans timer læses af de tilbageværende lærere.
Ledelse på Breum indtil Marie kommer tilbage (1.dec.) løses ved, at Bente, leder af Breum børnehave,
løser en del af ledelsesopgaven bl.a. deltagelse i Stafetlogmøder, og Bettina løser en del af den.
En afdelingsleder skal have ½ ledelsestid og halv undervisningstid.
Skolebestyrelsen anbefaler, at de 2 nuværende konstituerede ansættes og den tredje afdelingsleder
bydes velkommen tilbage efter barsel.
· Kvalitetsrapporten – kort orientering.
Ref.: Orientering. Rapporten ligger tilgængelig på kommunens hjemmeside.
· Info om skolerne og dagtilbuddene
Ref.: Det nye skoleår er tilrettelagt efter, at alt vender tilbage til det gamle, men vi har en plan B for
nødundervisning. Der kommer først en udmelding igen d. 8. august
Stor ros til personalet i dagtilbudene med hensyn til indsatsen omkring nødpasning og hele coronasituationen. Bente orienterer om de forskellige tiltag i denne periode, og om hvilke overvejelser
personalet gør sig om, hvad der skal tages med videre.
Da tiden er fremskreden, springes der over info fra skolerne.
· Høring budget 2021
Ref.: Det kan ikke være vores opgave at pege på evt. lukninger og sammenligninger af undervisnings- og
dagtilbud. Det må være politikernes opgave.
Bettina udarbejder et høringssvar: vi lægger os op af høringssvaret fra Fælles-MED + at der skal stå
noget med, at hvis man fortsat ønsker et godt decentralt skolesystem, kræver det, at man forstår at
skolerne på landet er dyrere i drift end de store byskoler.

Beslutninger skal være langsigtede, så man får arbejdsro på institutionerne.
· Evt.
Ref.: Det anbefales, at punkterne på dagsordenen motiveres og at evt. bilag sendes ud sammen med
dagsordenen, så har vi alle har bedre mulighed for at forberede os til møderne.
Næste møde mand. d. 24. august kl. 17 - 20 i Jebjerg USFO

Kirsten afslutter med at rette en tak for indsatsen til de afgående bestyrelsesmedlemmer!
Ref.: Lisbeth Laustsen

