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Indhold

Referat

Godkendelse af dagsorden

Godkendt
-

Godkendelse af referat

Referat godkendt

Afstemning af forventninger internt i
skolebestyrelsen
• Vi er fysisk tilbage – hvad kan de
nye rammer gøre for os?
• Hvad er vores roller i
samarbejdet?
• Hvad indeholder det gode
samarbejde og hvad skal det føre
til?
• På næste møde prioriterer vi
arbejdsopgaver fremadrettet

-

-

-

-

-

En skole i bevægelse (Mette Gedde
Andresen)
• I bedes orientere jer i flg. link: 56
(epaper.dk)
• Bilag vedhæftet – lavet af
tidligere skolebestyrelse
• Dialog om bevægelse i skoletiden

-

-

-

-

Nyt fra forældre

-

Mødet kunne desværre ikke afholdes fysisk alligevel
grundet retningslinjerne. Der er enighed i SB om, at
det at kunne mødes fysisk vil gøre det nemmere at
arbejde med det reelle SB-arbejde
Det er SB´s opgave at arbejde med generelle
principper for skolens overordnede rammer og
politikker. Det er ledelsens opgave sammen med
skolens personale at udføre disse i det daglige arbejde.
Det gode samarbejde indeholder en grundlæggende
tillid til hinanden. Det er en ny SB., og vi skal lige lære
hinanden at kende. Det at vi ikke har kunnet mødes
fysisk gør også arbejdet lidt mere besværligt.
Hvis man har pkt. til dagsordenen er det vigtigt, de
afleveres i god tid og med en forklaring til, hvad
punktet omhandler, dette uddybes på selve mødet.
Et ønske om af de forældrevalgte evt. kunne komme
på kursus ift. hvad en SB kan arbejde med.

Mette informerede om projektet og de gode ting der
er ved bevægelse i undervisningen.
TW gennemgik det tidligere udarbejde materiale fra
den tidligere SB., der havde kategoriseret de
forskellige typer af bevægelse i løbet af en skoledag.
Generelt er det skolens opfattelse, at der er meget
bevægelse for eleverne i løbet af skoledagen. Det kan
dog være gavnligt, at få lidt genopfriskning.
Skolen deltager i projekt Legende Læring på 0-2 årg.
der har fokus på den legende tilgang til læring.
Forslag om at man i september måned laver en
undersøgelse i klasserne, hvor man sammen med
eleverne evaluerer dagens aktiviteter/undervisning
hvori der indgik bevægelse, for derigennem at få øget
fokus på bevægelse i skoledagen.
På P-møder og lærermøder gøres der opmærksom på
vigtigheden af bevægelse i undervisningen

Ingen henvendelser
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Nyt fra SFO

Evt.
•

Sommerafslutning / næste møde

-

d. 1.6 starter der ny studerende i 3 praktik i SFO.
Mathias skal være på 0. årg og skal næste skoleår
være på kommende 1. årg.

