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Indhold

Referat

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Godkendelse af referat

Godkendt

Gode erfaringer fra Coronaskolen
(foråret 2020) / bevægelse i
undervisningen.

Jacob fortalte om de gode ting ved Coronaskolen
- Dejligt at kunne være sammen på tværs af årgangen
(første periode). Det var godt for fællesskabet
- Dejligt at være i mindre grupper
- Lærerne havde bedre tid
- Godt med en ny og anderledes skoledag, med ny
måde at lære på og andre aktivieteter
- Dejligt med frisk luft
- Mere motiveret for at gå i skole bl.a. pga. kortere
skoledage.

•
•
•

Elevrådsformanden Jacob er med
på denne del af mødet.
Indtryk fra forældre og personale
Hvad kan vi tage med videre?

Snak om hvordan man kunne tage de gode erfaringer med
videre ind i den alm. skoledag.
- Eksempelvis at man i FIF-båndet på mellemtrinnet
kunne kontakte en lærer/lærere i stedet for kun at
have en lærer tilknyttet
- Mere holddeling eks. i sprogfagene
- Mere undervisning udenfor med ”alternativ”
undervisning
- Evt. flere fagdage?
Punkterne med mere bevægelse i undervisningen samt
fagdage tages med til næste SB-møde
Status på SFO og skole ift.
nødpasning/undervisning og
fjernundervisning.
•

Vi hører om erfaringerne fra
både hjemme og skolen

-

-

Det fungerer godt med undervisningen derhjemme –
lærerne har gjort det godt med gode oplæg.
Godt, de logger ind til timerne
Eleverne har haft svært ved at udøve ”selvdisciplin”
Masser af gode oplæg og anderledes UV.
Mange roser til lærerne
Det kan være lidt svært med mange elever på
samtidigt
Det kunne evt. være en ide at opdele timerne/klassen
i mindre hold
Evt. sætte flere lærere på i samme time
Lærerne melder tilbage at det fungerer godt. Der er
opdelt i mindre grupper i nogle klasser, hvilket
fungerer godt
Forældrene oplever at kunne følge med i elevernes a
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arbejde og lektier
- Flere elever oplever at det er dejligt med mere ro
- I de små klasser kunne det ønskes at kunne komme
nemmere i kontakt med lærerne
- I 1 klasse vil der i kommende periode startes op med
onlinemøder og undervisning
- Der er gang i mange gode ting i SFO´en om
eftermiddagen
- De fysisk fremmødte elever har god undervisning i
mindre grupper i skolen og nyder godt af mere
voksentid end der er normalt.
Økonomi / budget 2021
•
•
•

Budgetkonto
TW gennemgår forslag til budget
for forbrugskonto til drift
Mål: godkendelse af budget

TW gennemgik budgettet for forbrugskontoen. SB godkendte
forslaget
Budgetbeløbet er faldet lidt ift. sidste år – dette skyldes et
faldende børnetal.

Nyt fra forældre

-

Ingen punkter fra forældre

Nyt fra SFO

-

Dagligdagen kører godt. Der er ikke så mange børn
tilmeldt i nødpasning i SFO lige pt.

Evt.

Det blev besluttet at afholde et fysisk møde (når det er muligt)
ift. at kunne drøfte skolens principper.

Næste møde: dialog om skoleskema / Forsøge at skabe et overblik over, hvilke muligheder der er.
reduceret skoledag.

