
Dagsorden/referat: skolebestyrelsesmøde den 24/2-21 kl. 18-20 - online-møde

Deltagere: Peter Hvidberg, Margit Brønnum, Jani Enevoldsen, Frederik Solhøj,
Lotte Stoklund, Vibeke Frausing, Jennie Andersen Welch, Nicolaj

Poulsen, Anna Grut, Thomas Haarup Karlsen,
Elevrådsrepræsentanter: Filip Krogsdal, Lucas Kondrup

Afbud:
Filip og Lucas

Godkendelse af referat: godkendt

Godkendelse af dagsorden: godkendt

Pkt. 1: Nyt fra: Formanden: mail fra ØIF vedr. fælles projekt:
ØIF har på vegne af skolen og dem selv ansøgt kommunen om penge til udendørsaktiviteter
på området ud for Hallen. Der var Indkommet 160 ansøgninger til puljen. ØIF vil også
ansøge om midler andre steder. Der planlægges et møde med skolen og ØIF, når forholdene
tillader det.

Skoleleder: mellemtrin + udskoling, medarbejder-situation,
Elev-situation, ansættelse af ny fagl. Leder:

Thomas orienterede om, at der var blevet ansat to nye lærere.
I forhold til den nye faglige leder-stilling, er der ansættelsessamtaler i gang. Der forventes at
blive ansat en faglig leder pr. 1. Maj.
Mht. til elevtrivsel, bliver der hele tiden set på deres trivsel. Såfremt en elev ikke trives,
tilbydes eleven og forældrene, at eleven kommer på skolen til undervisning.

Faglig leder: SFO + indskoling + ID:
Der er ansat to nye pædagoger, den ene skal varetage stillingen som overgangspædagog,
altså overgangen mellem institution og skole. Den nye ordning med Mini-SFO starter 1. Maj.
Der er pt. Ingen afklaring på, hvordan den nye overgangspædagog skal kunne varetage
opgaven med at komme i de tre institutioner fra 1. Marts frem til 1. Maj.

Medarbejdere: medarbejder-situation, elev-situation og andet
Alle lærere med elever, der går i skole on-line er særdeles opmærksomme på deres elever,
og der bliver taget hånd om det, såfremt der er mistanke om mistrivsel. Der skal planlægges
nyt skema for udskolingen.

Elevråd: elev-situation: hvordan har I det??
Elevrådsrepræsentanterne var fraværende pga. fritidsarbejde.



Udvalg: status på udvalgenes arbejde
Udvalget, der arbejder med kontaktforældrene, har startet deres arbejde, og vil på næste
møde fremvise et foreløbigt produkt. De arbejder på en pjece til forældre i de kommende 0.
Klasser.

Pkt. 2: Byggeri:
Hvor langt er byggeriet? Er der uforudsete ting, der skal tages stilling til? Holder budgettet?
Byggeriet går planmæssigt.

Pkt. 3: Drøftelse v/Lotte:
Drøftelse af elevernes trivsel og hvilke tiltag der er muligt.

Pkt. 4: Årshjul for SKB:
Udvalget bestående af Peter, Thomas og Vibeke har arbejdet med et årshjul. Dette vil blive
udviklet løbende - med hjælp fra SKB.

Pkt.5: Eventuelt
Intet

Lukket møde

Næste møde: den 18/3-21 kl. 17-19

Referent: Vibeke Frausing
Formand for skolebestyrelsen på Ølsted skole


