Brorsonskolen

Skolebestyrelsesmøde
Tidspunkt: 5. maj 2020 kl. 17:00 – 19:00
Sted: Mødet afholdes virtuelt
Deltagere:

Anne Øbo Sørensen, Benn Molin
Lauritsen, Helene Friis Dalsgaard, Henrik
Christopher Juel Bay, Morten Stoll,
Thomas Langkjær Iversen, Tina
Vestergaard Larsen
Tina Fink, Vibeke Obel Jørgensen.
Victoria Lalicata 8.a
Birthe Pam Jensen og Morten Møller
Jensen

Afbud:

Sofie Remmer Frederiksen 9.c

Mødeleder:

Morten Møller Jensen

Referent:

Birthe Pam Jensen

O = Orientering, D = Drøftelse, G/B = Godkendelse/Beslutning
Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af referat/dagsorden (G/B)

Referat og dagsorden godkendt

2. Meddelelser (O)
Formand
Skoleledelse
Elever
Andre
max. 15 min.

Vardeby-gruppen: Forflyttelserne er
afsluttet. Det er aftalt, at Alinas opstart
bliver umiddelbart efter jul, hvilket
betyder, at Karin Emborg Gjersøe kan
fortsætte som kunstitueret
indskolingsleder på Brorsonskolen indtil
jul.
Endnu uvist om hvor meget inventar fra
Sct. Jacobi Skole, der kan komme med til
Frelloskolen.
Mellemlederprocessen er ikke afsluttet
endnu. Den forventes afsluttet i maj.
2 børnehaveklasser næste år med 25
elever i hver.
Flere elever er blevet meldt ud af SFO.
Dog er antallet af børn, der frekventerer
SFOen efter genåbningen, steget dag for
dag.
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Fagfordelingen er startet. Vi forventer, at
skemaerne ligger klar, inden eleverne går
på sommerferie.
Fra elevrådet: Elevrådet har planer om at
gennemføre mellemtrinsfesten næste
skoleår på en lidt anden måde, end de
plejer.
Elevrådet er ved at producere en video,
der gør elever og forældre
opmærksomme på deres eksistens.
3. Orientering om skolens arbejde med
kontrolleret genåbning samt fortsat
fjernundervisning på 6. – 9. årgang (O, D)
Orientering om processen med kontrolleret
genåbning samt den fortsatte fjernundervisning.
Herunder arbejdet med at leve op til
Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Der vil være
mulighed for at spørge ind til de enkelte
indsatser samt drøftelse heraf.

Lærere og pædagoger i 0. – 5. klasse er
meget glade for at starte op på skolen
igen. Det er lykkedes rigtig godt på trods
af de mange retningslinjer.
Eleverne klarer situationen vældig fint.
Kortere dage og mindre hold fungerer
særdeles godt.
Elever, der bliver sendt hjem med
symptomer skal blive hjemme 48 timer
efter, at de er symptomfri.
Forældrehenvendelser om ru
barnehænder. MJ har opfordret til at
børnene har en fed creme med ligesom en
god solcreme anbefales.
90% af forældrehenvendelserne er stor
ros til skolens organisering og den
omstillingsparathed personalet har udvist.
Fjernundervisningen fungerer rigtig godt
nu. Vi har fundet en god form, hvor der
bliver undervist, lavet gruppearbejde,
holdt klasses- og elevsamtaler. De unge
trænger meget til at komme i skole igen.
Vi er klar til at tage imod de ældste, så
snart vi må lukke op for, at resten af
skolen må vende tilbage på skolen.

4. Høring af rammeaftale med hallerne om
skolens brug af idrætsfaciliteter (D, G/B)
Udvalget for Børn og Læring har den 21. april
2020 besluttet at sende udkast til rammeaftale
og forslag til fordelingsmodel i høring, jfr.
vedlagte høringsbrev med tilhørende bilag.
Høringsbrevet m. bilag vedlagt.
Høringsfrist: onsdag den 13. maj 2020 kl. 10.

Høringssvaret er drøftet og bestyrelsen ønsker
at sikre en ensartethed og at i den enkelte
skole ikke bliver straffet ved økonomisk ved at
benytte haller ved afholdelse af afgangsprøver,
herunder evt. idrætsprøven
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5. Evt.
max. 5 min.

Budgetudvalgsmødet blev udskudt i marts
på ubestemt tid. Vi er i et vadested. Vi skal
naturligvis have et budget, inden vi starter
næste skoleår, hvorfor der formentlig
bliver afholdt et møde virtuelt.
Anne, Henrik og Morten taler sammen
om hvem der fremover deltager i den
samarbejdende arbejdsgruppe for
bestyrelser.
Der er ingen afklaring på udbuddet af
skolemad fra august 2021 med Varde
Fritidscenter.
Thomas udgår af bestyrelsen i forbindelse
med det nye skoleår. Morten indkalder
den næste suppleant på listen.
TF forslag: skolen kan afholde virtuelt
møde for alle forældre på 9.årgang for at
orientere om afslutning m.m.
MJ god ide, men vi må vente, til vi er sikre
på, hvordan vi i følge retningslinjerne må
afholde f.eks. dimission, før vi melder ud
til elever og forældre.
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