SKOLEBESTYRELSEN

Mandag den 14.09.2020
STED: Snejbjerg Skole, mødelokalerne TID: 18.30 -21.00

SNEJBJERG SKOLE

Fmd. initialer: AMV

Til stede:
Niels Røjkjær Dalmose (ND), Trine
Hvidbjerg Kryger-Jensen (TJ) Tanja
Wøldike Møller Madsen (TM), Anja
Møller-Vestfal (AMV), Marlene
Damgaard (MD), Monika Bukhave
Fruergaard (MF), Klaus Asbæk, (KA),
Johannes Mølgaard (JM), Stefan
Brændgaard (SB), Brian Rasmussen
(BR), Lillian Krarup (LI), Mads
Medom Madsen (MA)
Afbud:
Fraværende: Johannes Mølgaard
1.Temadrøftelse

Temadrøftelser af forældreinformation
Princip om skolehjemsamarbejde blev drøftet.

Forældreinformation:
Forventning til information fra skolen
Forventningsafstemning
Drøftelse af mængden af information /
behovet for information.
Bilag:
Princip om skolehjemsamarbejde

Opmærksomhedspunkter:
Man kommer til at ’svare til alle’ i Aula. Dette kan med fordel
tages op på forældremødet.
Forventningsafstemningen på forældremøder oplever forældrene
ikke sker. Dette kan gøres tydeligere.
Opmærksomhed på forældrenes interne kommunikation.
Hvilken kommunikation går gennem Aula, og hvilken
kommunikation går gennem børnene. Hvad er ’voksenting’ og
hvad kan man ikke give børnene ansvaret for.
For meget og for lidt?
Mange beskeder op til skolestart. Dette kunne koordineres.
Tilstræbe at sende kollektive beskeder fra årgangen/klasseteamet,
når det er muligt.
Det vigtigste må gerne stå øverst.
Iphone vil helst åbne pdf-dokumenter.

2. Elevrådet.
Nyt fra elevrådet.

Princippet tages med på næste skolebestyrelsesmøde.
Elevrådet er blevet valgt og har i sidste uge haft deres første
elevrådsmøde, hvor Brian og Lillian deltog.
Elevrådet konstituerede sig med Isabella fra 9. klasse som formand
og Nanna fra 8. klasse som næstformand.

3. Høringssvar budget 2021

Brian gennemgik materialet til budget 2021 for BFU-området.

Orientering, drøftelse og udarbejdelse Stikord til høringssvar fra Snejbjerg Skoles skolebestyrelse:
af høringssvar omkring budget 2021 for
Herning Kommune
Vi ønsker at gøre opmærksom på de udfordringer, vi ser i den
daglige drift af skolen:
Hvis man har lyst kan man se
Digitale læremidler – der er ikke afsat nok midler til licenserne.
budgetmaterialet via nedenstående link, Vedligehold af skolen – det er der ikke afsat midler nok til.
det er dog ikke noget man skal:
Coronamidler – hvordan blive disse indregnet fremadrettet?
Trafikforholdene ved skolen er udfordret.
https://budget.herning.dk/media/2407 Udeforholdene – vind- og solafskærmning.
1217/samlet-bilagsbog-2021-2024På sigt skal man forholde sig til, at elevtalsprognosen er stærkt
14082020.pdf
stigende i Snejbjerg.
Ledelsen laver et udkast og rundsender i morgen. Hurtige
kommentarer derefter er nødvendigt.
4. Fælles bestyrelsesmøde EngbjergSnejbjerg.

SB er enig i de foreslåede emner.
Der kommer en indbydelse til mødet.

Drøftelse omkring emner.
Foreslået fra Engbjergskolen, som er
vært, er ”Overgangen mellem 6. og 7.
klasse” samt oplæg og drøftelse
omkring skolebestyrelsens/forældres
rolle omkring ”Meningsfulde
fællesskaber”, Herning kommunes
fællesskabsstrategi.
Bilag: Herning Kommunes
Fællesskabsstrategi
5. Principper revision

Drøftelse af princip om cykling efter en forespørgsel fra
udskolingens lærerteam.
Princip om cykling drøftes og revideres Drøftelsen giver ikke anledning til at ændre princippet, men en
eventuelt
opfordring til at få drøftet de generelle regler for cykelture med
lærerteamet.
Bilag: princip om cykling
Tilføjelse til princippet:
Anbefaling om hvornår elever selv kan cykle til og fra skole.
Lillian laver dette med sparring fra Klaus.
6. Deltagelse på forældremøder.
Punkter fra forældremøderne, der kan tages op på et senere møde.
Gårdvagter. Hvor kan eleverne finde en gårdvagt.
Opsamling fra forældremøder.
Spisefrikvarteret (har børnene tid til at spise?). Skal alle børn ud i
Er der emner/temaer som
pausen? Må man have mikroovn i klassen.
skolebestyrelsen skal følge op på i
Fokus på mobberi mellem årgangene. De store ’trykker’ de små.
forlængelse af forældremøderne?
(hvordan lever vi op til principperne i praksis).
Fokus på fællessamlinger i afdelingerne.
Manglende information omkring Corona fra skolen var en
tilbagemelding fra 5. årgang.
Større synlighed fra Skolebestyrelsen hele året rundt. Hvordan?
Drøftelse af ture ud af huset og egenbetaling.
Revision af antimobbestrategien.

7. Referat, opfølgning fra sidste
møde, siden sidst, orientering og
meddelelser.
- Økonomi Snejbjerg Skole og SFO.
- Finanslovslærere.
- Coronasituationen.
- Samrådsmøde orientering.
- Snapchat episode.

Økonomiudskrifterne blev kort gennemgået af Brian.
Økonomien ser fornuftig ud både for skole og SFO.
Der er fra forvaltningens side fokus på, at man ikke må overføre
for store beløb mellem årene.
Finanslovslærere – alle overbygningsskoler har fået
finanslovsmidler til at ansætte en ordblindelærer.
Samrådsmødet
Forvaltningen er i gang med en stor evaluering af coronaperioden
hos forældre, lærere, ledelse og elever.
Tandplejen er opmærksom på corona-tænder og tandsundheden er
dalet.
Coronasituationen. I dag har vi haft vores første coronatilfælde på
Snejbjerg Skole. Der er er kommunalt apparat, og et
opsporingsarbejde, der går i gang.
Vi fortsætter med egne indgange, et toilet pr klasse og fokus på
hygiejnen.
Snapchatepisode i 5. årgang. En elev har modtaget og videresendt
et nøgenbillede fra en fremmed person.
To elever fra 9. årgang er blevet hjemsendt fra lejrskolen i
København og efterfølgende hjemsendt fra skolen en uge, da de
havde overtrådt skolens regler.

8. Eventuelt.

Drøftelse af forældrerådenes forældrekasser og muligheder for at
’tjene penge’ og hvad skal pengene bruges til.

9. Næste møde.

Tirsdag d. 20. oktober 2020 kl. 18.30-21.00
Fælles bestyrelsesmøde med Engbjergskolen.
Der udsendes invitation til mødet med program for mødet.

