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Referat
203/21
Nyt fra elevrådet
204/21
Aktuelle status på skolen i
Coronaperspektiv
Orientering og drøftelse

205/21
Næste skoleårs planlægning
Orientering

Forældrevalgte: Brian Larsen, Ane Davidsen, Louise Falk, Mads Wrobel, Jens Silkjær,
Heidi Dürr Friis, Line Vestergaard Hansen
Medarbejderrepræsentanter: Berit Bach, Alex Holm
Elevrådsrepræsentanter: Freja Melvej 9a, Sine Nagskov 9b
Skolens ledelse: Annemette Jensen, Lasse Sandgaard, Karen Skyum
Afbud: Freja Melvej
Referent: Annemette Jensen.

Der har ikke været møder, og derfor intet nyt.

Om Coronasituationen generelt
Handleplaner i tilfælde af smittetilfælde på skolen.
Tilrettelæggelse af undervisningen frem til sommerferien
Vi har elever og ansatte, der er hjemme som nære kontakter. Vi har
indenfor den sidste uge haft 2 elever, som er smittet. De 2 elever har
heldigvis været hjemme og har derfor ikke smittet på skolen. Ingen
hjemsendte klasser endnu
Vi forsøger at have så få voksne i de enkelte klasser som muligt,
lærerne giver materiale til hinanden så der kan undervises i flere fag.
Der er ekstra timer i dansk og matematik, da vi forsøger at disse
lærere er mest muligt i klasserne.
Der er ekstra fokus på at lave trivselsfremmende
aktiviteter/undervisning og fagligt løft (det hænger sammen)
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Nyansættelser: Der er ansat 2 nye lærere. Søren Damgård,
musik og humanistiske fag i mellemtrin. Matematik og
idrætslærer Rasmus Kingo Væggemose i en tidsbegrænset
stilling primært i indskoling. Ny pedel medhjælper Michael
Najbjerg ansat i samarbejde med Eventyrhaven
Fag- & opgavefordeling: Alle ønsker fra lærerne er inde, og nu
går vi i gang med at lave en fagfordeling. Der skal her tages
udgangspunkt i den nye O21 og lærernes arbejdstid.
Skemalægning: Der vil være mulighed for at lave forløb med co
teaching.
O21 og lærernes arbejdstid:
Der vil være fokus på at give bedre muligheder for samarbejde
mellem pædagoger og lærere.

Udsendte forslag er vedtaget.
Bilag
Formand: Der skal være samrådsmøde først i juni.
Forvaltning: Ikke noget specielt fra børn og unge udvalget. I næste
uge skal der være budgetopfølgningsmøde. Karen skal være mentor
for den nye skoleleder på Haderup skole.
Skolen er kommet i nyt ledernetværk, dette starter fra august.

208/21
Nyt fra skolen

Om arbejdet omkring implementering af kommunens ordblindeindsats
Implementering af ordblindeindsatsen kommer på mødet i august.
Markedspladsen: I denne uge begynder renoveringen af
Markedspladsen, der bliver parkering ved kirke/hjemmeværnsgården
og ved tandlægerne. Den runde p plads bliver kun for gangbesværede
og handicap p. Vi foreslår aflevering af børn ved kirken, tandlægen og
KFUM-huset.
I SFO er der godt gang i planlægning af førskoleforløb både i Hodsager
og Aulum.

209/21
Eventuelt

Næste møde: 15. juni

Spørgsmål om hvad skolen gør når der er børn i klasserne, som ligger i
toppen i klassen. Der ønskes fokus på hvordan vi støtter særligt
dygtige elever. Det er en kæmpe opgave i
undervisningsdifferentiering. Punktet ønskes taget op på et
kommende møde og evt. skal der laves et princip.
Elevplaner, det er vigtigt at det der skrives i dem- skal der skrives i et
sprog som kan forstås af alle. Gerne med fokus på udvikling og ikke
på status.

