Referat Bestyrelsesmødet d 25. januar 2021 kl. 17.00 – 20.00 i teams

1. Elevråd
- Vi venter på at få en tilbagemelding på hvordan Borgmesterpuljen bliver
gennemført i denne nedlukning (corona), men intentionen er, at
forhandlingerne skolerne i imellem bliver gennemført på en eller anden
måde.
2. Corona opdatering på vores skoler og dagtilbud
- Status fra skoler og dagtilbud. Vi er kommet godt fra start.
3. Økonomi
- Årets ”overskud” 2020 er på 253.076 kr. – herved kan vi nedspare vores
gæld til - 3.041.309 kr.
4. Brokholm
- Orientering om overtagelse af indvendigt vedligehold af Naturcenter
Brokholm pr. 1. juli 2021.
5. Elev og børnetal til august 2021
- Bilag udleveret. Fokus på 7. og 9. årgang, som kan ende på et
udfordrerende elevtal i forhold til at have to klasser eller en stor klasse med
flere personaleressourcer på. Står vi i sådanne situationer foretrækker
bestyrelsen at klasserne allerede fra 7. årgang organiseres i en stor klasse
med ekstra ressourcer, således organiseringen bedst kan sikres i alle tre år i
overbygningen.
6. Rammen for næste skoleår
- På hver skoleafdeling må man finde de bedste løsninger. Vi indstiller ikke
samme organisering på alle tre skoleafdelinger.
7. Modeller for samlæsning – hvad er muligt?
- Rul hvor det er mest hensigtsmæssigt, ellers må hver afdeling finde den
bedst mulige løsning ifh. til elevtal og elevgruppe.

8. Hvilke andre muligheder har vi for at få elevtal og lærertimer til at passe
sammen?
- Punktet tages op igen.
9. Lejrskoler næste skoleår
- 7. årgang – en rystesammen tur/ madlejr hvis muligt.
- 8. årgang – en lejrskole i Danmark ( Kbh.)
- 9. årgang – en lejrskole til Berlin.
10. Henvendelse vedr. Kunstprojekt for skoler og børnehaver
- Hvis det er muligt med en fleksibel opstart næste skoleår omkring
efterårsferien, støtter vi forslaget. Bettina Kontakter arrangørerne.
11.Evt.

