Skolebestyrelsesmøde
Referat
Mødedato: 11. juni 2020
Indkaldte:

Mødetid: 17:00 – 19:30

Forældrerepræsentanter

Ledelsesrepræsentanter

Personalerepræsentanter

Ordstyrer:
Afbud:
Næste møde:

Ekstraordinært inviteret
Dion Rønne
Aug/Sep 2020

Skoleår 19/20 – 38

To-Do/Opfølgning>
Skoleår 19/20 – 39



Mødested: Bugtskolen

Dion Rønne (formand)
Lone Johansen (næstformand)
Helle Pedersen
Lars Peters
Henrik Jørgensen (skoleleder)
Tina Bjerregaard (pæd. leder)
Niels Jørgen Jensen (pæd. leder)
Heidi Steen Jensen (Medrep. BGS)
Kim Nibe Nielsen (TR for pædagoger KMG)
Gitte Barimani (TR for lærerne KMG)
Referent:
Fraværende:
Sted:

Tina Bjerregaard
Trine Sørensen (Supp.)
Kirkemosegaard

Velkommen 

17:00
5 min
Dion byder velkommen tilbage efter fravær under Corona nedlukningen, og
er glad for at det nu er muligt at mødes igen. Dion takker for det store
arbejdet med de muliges kunst med omstrukturering i denne ekstraordinære
tid.
Vi byder velkommen til Heidi som er ny medarbejder repræsentanten for
Bugtskolen.
Meddelelser (gensidig orientering)
 Bestyrelsesformanden
 Medarbejdere
 Ledelse
o Medarbejder (tilgang/afgang)
o Elever (tilgang/afgang)
Dion har ikke deltaget i skolerådsmøder i den seneste tid.

17:05
25 min

KMG: Fokus har jo helt naturligt været på at vende tilbage efter
nedlukningen. Eleverne nyder godt af den nye struktur, kortere skoledage og
det øget tiltag med bl.a. Udeskole. Det er fortsat vigtigt med de forsigtigt
principper, særligt omkring hygiejne, der er udstukket som retningslinjer fra
Sundhedsstyrelsen.
9. kl. eksamen og afslutning har også været noget anderledes i år – det er
dog forløbet godt. Læseprøverne er afsluttet med en læsefremgang for 65%
af eleverne. På den anden side af Corona kommer der igen fokus på
udslusning eller brobygning med almen skolerne.
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BGS: Der har grundet vores store elevtal været meget fokus på, at vi har
måtte gøre ting på en ny og anderledes måde. Både med mødetider, ind og
udgange, indretning af klasselokaler, opdeling i mindre hold, aktiviteter og
meget andet. Meget af dette oplever vi kun har været til gavn for vores
elevers trivsel, samt vores pædagogisk og didaktiske tilgang generelt.
KMG: Niller fortæller om den seneste tid med ros til alle medarbejdere der er
gået godt ind i omstruktureringerne. Der er godt gang i planlægningen af
næste skoleår. Der kommer 4 nye elever inden sommerferien, 5 går ud, så
elevtallet er pt. På 33 elever.
BGS: Der kommer 6 nye skolebegyndere og der er 3 elever der går ud.
Elevtallet er således på 63. Så er der jo også godt gang i planlægningen af det
kommende skoleår.
To-Do/Opfølgning>
Skoleår 19/20 – 40



Status på nedlukning og genåbning ifm. Covid 19

17:30
15 min

Begge skoler har haft pædagogisk tilsyn i denne periode hvor
tilsynsrapporterne bliver lagt på hjemmesiderne når de er færdiggjort. Vi har
haft godt brug af vores TRIO (TR, MED, AMR samt ledelse) hvor vi bl.a. har
holdt opsamlingsmøder dagligt og siden ugentligt. Center for Skole og
Dagtilbud har været meget behjælpelig med retningslinjer og lign.
To-Do/Opfølgning>
Skoleår 19/20 – 41



Elevtal & personale næste skoleår (fra årshjulet)

17:45
10 min

Se under meddelelser pkt. 39
To-Do/Opfølgning>
Skoleår 19/20 – 42

To-Do/Opfølgning>
Skoleår 19/20 – 43



Hente mad frem og spisning
Udarbejdelse af principper om skolens arbejde med
elevernes udvikling i skolens faglige og sociale
fællesskaber.

18:00
30 min

Skolebestyrelsen for Bugtskolen og Kirkemosegaard har udformet et udkast
til et fælles princip, om alle elevers mulighed for at indgå i skolernes
læringsfællesskaber. Princippet skal understøtte skolernes virksomhed og
være baseret på et løbende og forpligtende samarbejde mellem
skolebestyrelse, medarbejdere, elever, og forældre / pårørende.
Princippet gennemarbejdes endnu engang på SB1 20/21 til endelig
godkendelse
 Skolebestyrelsens arbejde for det kommende skoleår – 18:30
herunder suppleringsvalg, konstituering og planlægning 30 min
af møderække 20/21.
Der skal være suppleringsvalg til skolebestyrelsen efter sommerferien. Vi skal
kigge længere frem ift. Supplering af de forældrevalgte. Der er pt. 2 pladser i
vores fælles skolebestyrelse.
Bugtskolens fælles forældremøde er planlagt til torsdag d. 10/9-20 hvor vi
taler om valget og det vigtige arbejde skolebestyrelsen varetager.
Forældremødedato for KMG kommer snarest.
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To-Do/Opfølgning>
Skoleår 19/20 – 44

To-Do/Opfølgning>
Skoleår 19/20 – 45

To-Do/Opfølgning>
Skoleår 19/20 – 46

Første SB1 i det nye skoleår bliver torsdag d. 27/8 kl. 17.00 - 19.30 på
Kirkemosegaard. Forslag til møderækken vil fremgå på dagsordenen til
mødet.
SB kunne udarbejde et lille info skriv som gives til nye forældre når de starter
eller til det første forældremøde
19:00
 Parkeringsforhold på Bugtskolen
10 min
Overføres til SB1 20/21
 Sygefravær på de to skoler

19:10
10 min
Som aftalt på SB3 forelægges en fraværsdage og fraværsprocents oversigt
for de 2 skoler. Sygefraværsprocenten er faldet markant for Bugtskolen –
dette er også gældende for landsgennemsnittet grundet Corona – men vi
tager det vi kan med fra vores erfaringer i denne tid, og er fortsat
opmærksom på at arbejde løbende med det nye afsæt det har givet os.
Vi ved godt at vi i denne periode heller ikke har haft så mange syge børn i
skole – så dette har sikkert også haft en positiv indflydelse på det nedbragte
sygefravær blandt personalet.




Skoleår 19/20 – 47

19:20
10 min
Dion beder om input til formandsberetningen til forældremøderne
der afholdes efter sommerferien.
Vi har møde i næste uge på BGS omkring et potentielt elevråd på
opfordring af en elev.
Eventuelt

Oplæsning af referat og godkendelse heraf

19:25
5 min

Referatet er oplæst og godkendt.
To-Do/Opfølgning>
Anden opfølgning:
Overføres til næste
møde

Emner på næste SB

Hvem

Hvad
Udarbejdelse af principper om skolens arbejde med
elevernes udvikling i skolens faglige og sociale
fællesskaber.
Parkeringsforhold på Bugtskolen
Første SB1 i det nye skoleår bliver torsdag d. 27/8 kl.
17.00 - 19.30 på Kirkemosegaard. Forslag til
møderækken vil fremgå på dagsordenen til mødet.
SB kunne udarbejde et lille info skriv som gives til nye
forældre når de starter eller til det første
forældremøde

-
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