Referat SKB møde 26.3.20 (digitalt).
Fraværende: Chara Jacobsen (digitale udfordringer), Johnny Andersen
1. Meddelelser:
Formanden: ingen
Skoleleder:
a) Overblik over sidste års budget viser som forventet et overskud på skolens drift.
Størrelsen kommer til at afhænde af en manglende modregning ift vikardækning der
bliver trukket i indeværende budgetår.
b) Skolen er udtrukket til nationale test i dette forår grundet lave resultater i sidste års
afgangsprøver. Det er endnu ikke afklaret hvordan dette vil gennemføres afhængigt
af varigheden af nedlukning ifm COVID19. Afventer yderligere instrukser.
c) Den nuværende nedlukning har udskudt skolens valg til bestyrelsen. Fra kommunal
side er det bestemt at nuværende bestyrelse fortsætter og at valgene skal være
gennemførte inden 30.9.20.
Medarbejdere:
Generelt en tid hvor mange er ved at finde sig til rette i den nye digitale undervisning. Meget
forskelligt hvordan det er implementeret på de forskellige årgange. I de fleste
udskolingsårgange er der daglige videomøder med hele klassen, dette mindre i de lavere
årgange. Hvis der er børn hvor der ikke kan etableres kontakt er det aftalt i grundskolen at
afdelingsleder SC tager telefonisk kontakt til forældrene og alle børn er nu kontaktet.
Eleverne: Deltager ikke i mødet

2. Status vedr nedlukning ifm COVID19:
I disse dage udgives artikel på fyens.dk vedr nedlukningen på folkeskolerne, BJN er
interviewet til dette.
Stor ros til alle parter i denne tid. Stor velvilje fra elever, forældre og medarbejdere. Ingen
børn i nødpasning på skolen.
Arbejder på at få koordineret udmeldinger på Aula i de enkelte klasser, og blive tydeligere
omkring hvad der er skal og hvad der er må opgaver. Fra forældrerepræsentanterne
udtrykkes et ønske om mere kontakt mellem lærere og elever via virtuelle møderum som
feks google meet. Dette både pga muligheden for faglig undervisning, men mest af alt for at
understøtte sociale funktioner for eleverne. Ledelsen forsøger at anspore til dette, men det
aftales at der fra bestyrelsens side udtrykkes en kraftig anmodning om at få presset mere på
fra ledelsen. Aftaler opfølgning på dette punkt som orientering ud til bestyrelsen i midten af
næste uge.
Der er fra fagchefen udsendt et skriv omkring behovet for jævnlig kontakt mellem skole og
hjem, primært ift at understøtte de mere ressourcesvage børn og familier. Tolkes ikke som
en fraværsregistrering, og alle er enige om at det skal give mening for alle. Der er fra

skolens side stor fokus på at hjælpe de børn der har særlige behov i denne tid og
pædagogiske ressourcer bruger primært på dette.
I næste uge skulle der være startet en ny Stjerneklasse/forårsSFO. Formelt flyttes børnene
til skolen ift betaling feks som planlagt, men bliver rent praktisk i dagtilbuddene ved behov
for nødpasning. Andre der skal starte skole nu bliver kontaktet på deres første dag fra
klassens voksne ift velkomst og instruktioner.
Fra forældrerepræsentant adspørges omkring tiltag ift SFO. Dette har ikke været drøftet på
skolen endnu, vil blive taget videre af ledelsen.

3. Internt budget:
Flere børn på skolen resulterer i mere der kan tildeles. Der er dog fastholdt ca samme
uddeling som de andre år, noget der resulterer i en større buffer end vanligt. Dette er dog
med en smule usikkerhed, da 10. klasses turen er blevet aflyst og der endnu ikke er kommet
penge retur fra dette. Der er blevet prioriteret i ønsker hvis det er muligt at investere i
forbedringer ved positivt resultat.
Øgning i tildeling til Håndværk og Design, Madkundskab, Billedkunst og Musik, da disse fag
fra næste år er blevet prøvefag/valgfag.
Internt budget godkendes.

4. Kommende skoleår:
Timefordelingsplan (ændringer fra sidste år):
a) 10. klasser: Næste år igen 4 klasser. Der er ressourcer til at øge deres AKT timer pr
uge fra 0 til 4.
b) Specialrække: Næste år igen 8 klasser. Der reduceres med 1 lektion i mellemtrin og
udskoling jf tidligere beslutning. Det er muligt at lave en ren 10. klasse med 8 elever
næste år, kan derfor følge 10. klasses lovgivningen.
c) Almen 0. - 7. klasse: En del forandringer fra Undervisningsministeriet. Øgning i
antallet af dansktimer med 1 lektion i 2. klasse medførende tilsvarende reduktion i
UU. Reduktion af idrætstimer i mellemtrinet. Håndværk og Design i 3. klasse samt
enten Håndværk og Design eller madkundskab i 7. klasse er reduceret i år, frafalder
næste år. Tysk øget med 1 time i 5. klasse. Desuden ja tidl beslutning reduktion af
samlet timeantal i mellemtrin (1 mindre idrætslektion) og for 7. klasse med reduktion i
UU. Grundet flere ressourcer opjusteres antallet af AKT, læse/regne værksteder og
dele/ressourcetimer.
d) Almen 8. - 9. klasse: 1 times mere historie fra Undervisningsministeriet.
Timereduktion som planlagt med en mindre UU lektion om ugen. Flere timer til
valgfag og ressourcetimer grundet øget ressourcer.
Der udtrykkes stor tilfredshed med muligheden for at øge vores ressourcetimer over hele
almenområdet efter en meget kraftigt reduktion for nogle år tilbage. Timefordelingsplanen
godkendes.

5. Evt:
Flere medier har fortalt omkring øget anlæg for at stimulere økonomien. Skolen får lavet
nogle planlagte småopgaver, men ikke noget stort. Før nedlukningen var BJN indkaldt til
møde omkring vores anlægsønsker de næste 10 år, dette er udskudt til efter vi starter op
igen.

