Harboøre Skole og Børnecenter
Tid:

Mandag d. 18. januar kl. 19.00

Sted:

Virtuelt

Deltagere:
Afbud: Mette Nygaard

Dagsorden
1. Nyt ift Corona-situationen
- Input Børnehave
Børnene er til stede, de har en god og almindelig hverdag. Børnehaven er ikke udfordret af sygdom, hverken blandt voksne eller børn. Der er indført krav om mundbind til forældre og der er
skrevet en reminder ud om, at aflevering og afhentning skal gøres så kort så muligt.
- Input fra SFO:
Børnegruppen består hovedsageligt Y-børn, der er god tid til at tage sig af børnene, så det er
muligt at lave aktiviteter, der kræver lidt mere voksenstøtte. SFO’en har sendt små goddiebags
rundt til alle børn fra SFO’en.
- Input fra skole:
- Skolen havde et kort personalemøde mandag d. 04.01, hvor det blev aftalt, at alle klasserne på
mellemtrinnet og udskolingen, skal undervises virtuelt efter deres normale skema, dog med
mindre vægt på de kreative fag.
- 9. klasse gennemførte deres terminsprøver virtuelt i uge 3
- Skolen vil gerne sige tak for opbakningen til afviklingen af den sidste dag inden juleferien. Michael Madsen bidrog med sin traktorvogn og præsten og hans hjælpere var helt suveræne
omme ved kirken.
- Meget er i bero for øjeblikket, men hvis alt går vel, ser vi frem mod et personaleinternat, trivselsdag, trivselsundersøgelse, forårsfest, recertificering som DGI-institution, besøg på klimatoriet og mange andre spændende ting, MEN lige nu handler hverdagen om, at alle kommer bedst
mulig igennem denne Coronatid.
- Input fra lærer/pædagog:
For skoledelen er det en meget anderledes tid og alle gør hvad de kan, for at bedrive god undervisning. I indskolingen er teamlærerene så småt begyndt at køre virtuel undervisning. Nogle elever møder også fysisk ind på skolen for at modtage undervisning. Det kan være en udfordring at
nå alle elever og udbyttet af undervisningen kan svinge meget. I indskoling prioriterer personalet fagene dansk og matematik.
- Input fra elever
Magnus Noermark og Jonas Hummel giver udtryk for, at det kan være svært at bevare

Side 1 af 2

motivationen for online undervisning, modsat fortæller de også, at lærerne gerne vil have input i
forhold til afviklingen af den virtuelle undervisning. Magnus nævner at den virtuelle undervisning fungerer bedst, når den veksler mellem fælles klasseundervisning, gruppearbejde og individuelle opgaver. Jonas nævner at der er et øget pres på 9. klasse, eftersom det er deres sidste tid
på skolen og at de arbejder frem mod prøverne til sommer.
- Input fra forældre
- Forældrene fra børnehaven synes det går godt i børnehaven, de mærker at personalet forsøger
at skabe en almindelig hverdag for børnene. ’Skoleforældrene’ giver udtryk for, at det er svært
at beskæftige de små derhjemme, dog er de begejstret for den onlineundervisning, man er startet op på i IND. De mindste børn i skolen, sætter stor pris på at se deres kammerater og lærere
online, i det omfang det kan lade sig gøre.
- Input fra ledelse:
- I samarbejdet med personalet, planlægges der nødundervisning og nødpasning. Elevers behov
for tilstedeværelse på skolen, stiger langsomt. I IND er der nu et lille hold på hvert klassetrin, der
møder ind fysisk hver dag. På mellemtrinnet er der også et lille hold, der møder ind fysisk til undervisning hver dag.
- 4 dage i januar kører ledelsen revurderinger af elever i Y, hvor PPR, forældre og teamet omkring eleven sammen vurderer, om eleven skal forsætte i Y det kommende skoleår.
- Ledelsen pakkede onsdag d. 20.01 goodiebags til alt personalet på skolen, de af medarbejderne der arbejder hjemmefra, fik leveret deres goodiebag på deres hjemadresse.
- Overvejelser fremadrettet:
- Ledelsen arbejder hen imod at mødes virtuelt med afdelingerne i den kommen tid. Mødet skal
fungere som rum for inspiration og sparring i forhold til undervisning og trivsel i denne Coronatid.
2. Personalesituationen
Kristina W og Dorthe L har sagt deres stilling op pr. 01.02. Der søges pt. en ny medarbejder til en
fast stilling med henblik på, at varetage dansklærerfunktionen i 5.kl og idræt i overbygningen.
3. Økonomi
Institutionen kommer ud med et samlet overskud på: 1.401.664 kr. fordelt således:
Skolen: 675.799 kr.
Børnehaven: 572.625 kr.
SFO’en: 153.240 kr.
4. Evt.
Næste møde er d. 23.02 kl. 19. 00
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