Skolebestyrelse
Tirsdag den 2. februar 2021
17.00 – 19.00
Online på Teams

Deltagere:
Forældre

Ulrik Lyng Vestergaard (ULV), Formand
Søren Skov Hansen (SSH)
Janani Thayan (JT)
Hanne Nielsen (HN)

Knud E. Larsen (KEL), Næstformand
Susie Mogensen (SM)
Rebecca Abl Jørgensen (RAJ)

Suppleanter

Gry Frommelt Henckel (GFH)

Medarbejdere

Ester Seiersen (ES)

Tove Willumsen (TW)

Elever

Alma de Cros Dich (ACD)

Signe Kirstein Lundum Jensen (SLJ)

Ledelse

Martin Appel Loft (AL)

Martin Christensen (MC)

Betegnelser i dagsorden betyder:
(O) - Orientering
(D) – Drøftelse
(B) – Beslutning
(T) – Tilsyn
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Dagsordenspunkter
1

Formalia
Tid: 17.00-17.05

Referat
AL

Fraværende Janani, Gry og Hanne
Dagsorden godkendes.

1.1 Tilstedeværelse/afbud
1.2 Godkendelse af dagsorden
2

Meddelelser
Tid: 17.05-17.20
2.1
2.2
2.3
2.4

Alle

Elevråd
Medarbejdere
Forældre
Ledelse

2.1 Intet nyt fra eleverne.
2.2 ES bemærker, at pædagogerne arbejder meget
med struktur til børnene i nødpasning. ES bemærker,
det er gået fint. Der har været fint med plads – mange
lokaler, til de børn, der skulle følge on-line
undervisning. Der har ikke været behov for stor
bemanding.
TW oplever, det er gået godt. 5.årgang har været
hjemme i lang tid og er trætte. Stor ros til 3. og
4.årgangs elever. Det går godt i udskolingen, om end
trætheden melder sig hos både elever og lærere.
ACD fortæller, at undervisningen fungerer, men
hverdagen begynder at ”køre i ring”.
2.3 ULV har modtaget henvendelser, som er anført på
dagsordenen. Enighed om, at det er godt, at de små
klasser vender tilbage på skolen.
2.4 AL orienterer om, at man intet har hørt vedr.
afgangsprøver. Resten af skoleåret er på
nødbekendtgørelsen.
Sundheds- og trivselsmåling er aflyst af forvaltningen.
Årsplanlægning er i gang, og et endeligt regnskab er
næsten på plads.
Opmærksomhed i MED-udvalg på den sociale
arbejdstrivsel. Ledelsen har arrangeret virtuel kaffepauser og en enkelt virtuel fredags-bar.
Der er ansat en ny pædagog, Lars Færch, og en ny
lærer, Mikkel Christensen.
MC orienterer omkring bekymring vedr. mistrivsel
blandt hjemsendte børn og unge. Der er tiltag og et
godt samarbejde med klubben.

3

Corona (T)
Tid: 17.20-17.40

AL

Kriseledelsen indkalder skoleledelsen til møde onsdag
den 3/2, hvor der bliver anvist nye retningslinjer vedr.
den delvise genåbning.
Ledelsen afholder efterfølgende møde med klub og
MED-udvalg.

4

Princip vedr. skemalægning (D)
Tid: 17.40-18.00

ULV

ULV har modtaget henvendelse vedr. princip vedr.
skemalægning omhandlende ingen timer efter kl.
15:00.
SSH bemærker, at man har forsøgt at opfordre til
kortere skoledag. SSH mener, man bør vægte kortere
skoledage.
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SM og KEL bemærker, at eksempelvis madlavning og
idræt med fordel kan placeres sidst på dagen.
TW oplever, at også de kreative fag er udfordret, når
undervisning slutter kl. 15:30.
RAJ spørger, om det kan lade sig gøre? Fagfordeling er
en kabale, som skal gå op.
AL bemærker, at skolebestyrelsen kan lave et princip,
hvor der skal tilstræbes at eleverne skal have tidligt
fri. AL bemærker, at skolen tilstræber at lave kortere
dage og placere praktisk/musiske fag i yderpositioner.
Såfremt man skal ændre i skemapositioner og længde,
så skal man ændre i dagsstruktur (spisning og pauser)
ULV mener ikke, man bør ændre i dagsstruktur, da det
er en væsentlig del af Lisbjergskolen. ULV mener ikke,
man bør lave principper for placering af fag. Man bør
tilstræbe, at lave de mest hensigtsmæssige løsninger
for elever og medarbejdere under den givne struktur.
ACD bemærker, at det ikke er længden af dagen, der
er hård. Det kan eksempelvis være antal af fag og
skift på en dag.
5

Faglighed på 9. årgang (D)
Tid: 18.00-18.20

ULV

ULV har modtaget henvendelse fra forældre, som er
bekymret for fagligheden.
ULV bemærker, at der fra
gymnasierne/ungdomsuddannelsernes side er en
opmærksomhed på de folkeelever, som kommer fra
Corona-skole. Det er en national problemstilling.
MC orienterer om gode erfaringer fra sidste skoleår,
hvor Lisbjergskolen afviklede lokale afgangsprøver. I
dette skoleår vil man gøre det samme, såfremt
afgangsprøverne aflyses.

6

Børnenes timetal under nedlukning (D)
Tid: 18.20-18.40

ULV

ULV har modtaget henvendelse fra forældre, som
mener, de har for lidt undervisning.
ULV har svaret de respektive forældre, at man
opererer under nødbekendtgørelsen, og han har tillid
til ledelsen.
AL vil opfodre forældre til at kontakte storgrupper og
eller årgangsteams, såfremt man oplever, at der er for
få (eller for mange) timer.
MC orienterer om on-line undervisningsparathed.
Skolen opfordrer til, at man som forælder henvender
sig til faglærer eller primærvoksen, såfremt man
ønsker justeringer i undervisningen/lektier.
Bevægelseschallenge.

7

Kommende møder – næste skoleår
Tid: 18.40-18.50

Alle

Nyt fra arbejdsgruppen vedr. bæredygtighed
Regnskab 20
Budget 21

8

Evt.
Tid: 18.50-19.00

Alle

KEL foreslår bevægelse får en større plads on-line.
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____________________

____________________

___________________

____________________

____________________

___________________

Rebecca Abl Jørgensen

Janani Thayan

____________________

___________________

Ulrik Lyng Vestergaard
Formand

Søren Skov Hansen

____________________
Hanne Nielsen

Knud Erik Larsen
Næstformand

Alma de Cros Dich

Susie Mogensen

Signe K. Lundum Jensen
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____________________
Ester Seiersen

____________________
Tove Willumsen
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