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Referat

1. Siden sidst
a. Formanden

Formanden har intet nyt.

b. Elevrådet

Magnus Noermark og Line Broe sidder fremadrettet som elevrådsrepræsentanter i bestyrelsen. Magnus er formand for elevrådet.

c. Børnecenter

Fra 1. oktober er der 7 børn lærkeredebørn. Der er VISO-forløb (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) på tre af børnene.
Børnehaven 50 år - 03.02.22. Børnehaven ønsker at markere fødselsdagen med et arrangement for børnene, forældrekaffe, en stor kagemand
og evt. tidligere medarbejdere.
Nyansat pæd. startet i Lærkereden
VK og CC har udarbejdet et skriv, der beskriver gode overgange mellem
børnehave, skole og SFO. Når beskrivelsen er færdigbehandlet lægges
den op på institutionens hjemmeside.
I-pad er ikke længere tilgængelig for børnehavebørnene, da persoanlet i
børnehaven har erfaret at I-pad ikke har været savnet efter Corona.

d. SFO

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO’en er under udarbejdelse af Helle –
deadline 1. okt.
SFO’en planlægger med en oplevelsestur for alle børnene i SFO’en
Lene H. er startet op som nyansat i SFO’en.
SFO’en er fra skoleårets start begyndt at være mandag eftermiddag i
skovhulen.

e. Skolen

Alle elever i Y skal have formuleret helt konkrete mål i deres elevplan 4
gange årligt. Dette er for at styrke specialtilbuddet og styrke indsatsen i
forhold til det enkelte barn.
Ledelsen har været på internat sammen med kommunens andre skoleledere. På internatet blev der gennemgået data fra Harboøre Skole. Ved
data forstås Nationale test, Trivselsmålingen og karaktergennemsnit.
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Gennemgangen blev fortaget af to medarbejdere fra undervisningsministeriet. Et spændende oplæg, der viste, hvad data kan bruges til i et udviklingsmæssigt perspektiv.
8. klasse er i skrivende stund på Bornholm og 7. klasse skal afsted i uge
40. Grunden til turene ligger så tæt er tidligere aflysning på grund af Corona.
Fredag d. 17.09 blev 32 elever fordelt på 5. og 6. klasse uddannet til legepatrulje. En ordning der to gange i ugen tilbyder eleverne i indskolingen at være med i en leg eller en aktivitet. Skolen evaluerer projektet
om 6 uger.
Kurset; ’Fagene i bevægelse’ er startet op. Et kursus der ledes af Kasper
Madsen og som inddrager 6 medarbejder og ledelsen. Første kursusdag
ud af 6 er afholdt og medarbejderne er begejstret. Målet med kurset er
at bringe mere bevægelse ind i undervisningen.

2. Dialogaftale

3. Høringssvar til budgetforlig

Direktøren og institutionerne har indgået en dialogaftale. Aftalen skal
slutevalueres. Aftalen er tiltag der allerede eksisterer i institutionen og
bliver fulgt af direktøren for familie og kultur. Efter slutevalueringen
skal der en ny dialog aftale til. Den kommende dialogaftale vil blandt
andet komme til at handle om emnet teknologiforståelse, som er et af
indsatserne i forhold til det nye Mærskprojekt i skoleåret 22/23.
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4. Økonomi

Orientering om økonomi.
Skolen kommer ud med et overskud på ca. 200.000 (600.000 overført
fra sidste budgetår). Dette betyder at skolen overforbruger, men håber
at kunne tilpasse forbrug i forhold til budget fra det kommende skoleår.
Børnehaven har et overskud pga. overførte penge fra sidste budgetår
samt overførte coronamidler. Udover det tegner der sig også et større
overskud, fordi der er kommet ekstra børn i Lærkereden.

5. Tilbagemelding fra forældremøder

Tilbagemelding fra forældrerepræsentanter ift forældremøderne

6. Bekendtgørelse om
fremme af god orden i folkeskolen

CT giver en kort orientering ang. de nye vedtægter.
Skolen kan:
- involvere sig og lave tiltag, hvis der opstår digital mistrivsel i weekenderne.
- hvis det er til gavn for den daglige trivsel i skolen, kan man fratage eleverne deres mobiltelefon, i det tilfælde den virker forstyrrende for undervisningen.
- sende et barn hjem fra skole, dog altid i det tilfælde, det er efter aftale
med forældrene.
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Forældre er blevet informeret ang. den nye lov på forældremøderne.
7. Antimobbestrategi

Antimobbestrategien godkendes – der tilføjes en linje omhandlende
skolens nye muligheder i forhold til indgriben ved digitalmobning i fritiden.

8. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde

Onsdag d. 27. oktober

Punkter til næste bestyrelsesmøde

Mobilpolitik i de enkelte afdelinger
Data
Politikker kan evt. drøftes mellem Jette og Boris
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