SKOLEBESTYRELSEN
12. december kl. 18.00-19.00

1. Siden sidst
a) Nyt fra skolen
Mange hyggelige juleaktiviteter i klasserne
Elevrådet har holdt talentshow – er værd at gentage. Godt arbejde! Michael og
Jakob hjalp med lys og lyd – 8 hold var i finalen. Elevrådet evaluerer og tager
stilling til, om det skal gentages næste år.
Aftale om nedsat tid med Tina Rahbek.
Anden del af SFO-udviklingsprocessen er sat i gang. Nu går arbejdet ud på at
komme videre: Derfor vil vi …… Et udvalg laver et forslag, som præsenteres
for alle ansatte i SFO.
Fortsatte udfordringer med et utæt halloft – det regner ind. Vi lægger nu pres
på fælles ejendomscenter, da vi skal have fundet en løsning før garantien
udløber.
Peter har nogle opgaver på forvaltningen i januar og februar. Skolechefen har
fået nyt job. Indtil 1. marts er Peter blevet bedt om at være sparring sammen
med en anden skoleleder på forvaltningen.
2. Lokalområdet v. Rasmus
På baggrund af den seneste debat i aviserne omkring pasning i lokalområdet
drøftes sagen.
Temaet er drøftet.
3. Elever og chat på nettet
Skolen oplever flere sager, og vi har fået en henvendelse. Vi drøfter mulige
indsatser og status
Vi oplever flere problemer i forbindelse med elevernes chat på forskellige
platforme. Særligt de anonyme. I alle sammenhænge forsøger vi at kommunikere
til forældre og inddrage dem i processen.
Skolen arbejder på at lave nogle forebyggende tiltag omkring elevernes digitale
dannelse.
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En forældre har henvendt sig ang,. chatfunktionen i Teams. Man kan evt. lukke
ned for denne funktion i Teams – det kan ske på kommunalt plan.
Der er et ønske om, at forældre informeres yderligere om chatfunktionen i Teams.
Det problematiseres, at skolen udbyder en chatfunktion. Der er en generel
stemning for at foreslå, at chatfunktionen lukkes.
Der arbejdes med digital dannelse på skolen. Skolen vil gerne være
forebyggende i forhold til god kommunikation på nettet – det beskrives i øjeblikket
og fremlægges for alle ansatte og skolebestyrelsen, når det er færdigt udarbejdet.

4. Principper for klassedannelse
Ledelsen har lavet et forslag til principper for klassedannelse. Principperne
drøftes inden de sendes i høring i personalegruppen.
Drøftet.
Det foreslås, at ordet ”nye” slettes i punkt 2, da der kan blive behov for flytning af
et enkelt barn af forskellige årsager.
Principperne sendes i høring på pædagogmøde og på lærermøde, hvorefter de
drøftes i bestyrelsen på mødet i februar.
Ledelsen drøfter også principperne med ledelsen fra BUM.

Evt.
Hvorfor mon der står børnehaveklasse…..i stedet for 0. kl . Vi vil gøre os umage
for at huske at skrive/sige 0. klasse.
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