Skolebestyrelsesmøde Grønhøjskolen

15. august 2019
Referat:

Dato: 14. april 2020 kl. 20.00 online
HUSK FORÆLDRERÅD INDBYDES TIL
SKOLEBESTYRELSES-MØDE ÉN GANG
ÅRLIGT I EFTERÅRET.
Hvis I melder afbud sender I mail til Mette Gudum
Sted: googlemeet:

grobestyrelse

Fraværende:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Genåbning af skolen.
3.2 Afgangseksamen
3.3 Rengøring og hygiejne.
4. Meddelelser
4.1. Personalesituationen, (uden elevrådsrep.)
4.2.
4.3.
4.4.
5. Elevrådet
udgår
6. Tørring skole og SFO.
Udgår

Ad 1.
Ad 1. OK
Ad 2. OK
Ad 3.1. Informeret om, at der pt. Er en plan for
genåbningen, men at det også er en plan der
revideres løbende da der er mange tvivls og
tolkningsspørgsmål i de retningslinjer der
kommer fra forskellige instanser.
I kommunen forholder vi os til
sundhedsstyrelsen og relevante ministeriers
retningslinjer. Ud fra disse laver Randers
kommune der linje som vi naturligvis følger på
Grønhøjskolen.
Mette tager bestyrelsens ønske om, at
eventuelle Coronasmittede på skolen meldes
ud, så der ikke opstår rygter med til
skolechefen, for at høre om de kan støtte op om
den linje.
Vi har ikke mange personaler i risikogruppen.
Dem der er i tvivl-gruppen skal opsøge egen
læge for en lægelig vurdering.
D.d har alle personaler været mødt ind, ryddet
op, delt alle lokaler op til hold såeldes der kan
være 2 meter mellem hver elev indendørs.
Hele skolen er taget i brug så arealet kan
bruges fuldt ud.
Udearealer er opdelt så hvert hold har sit eget
udeområde.
Der er lavet planer for pauser, så der ikke
holdes pauser samtidigt.

Næste møde: 29. april 2020

Der er lavet en plan for håndvaske, så hvert
hold har en håndvask. De første dage er der
stor fokus på håndhygiejne og almindelige
social adfærd.
For 5. kl. er skoledagene blevet lidt kortere,
men ellers har 0-4 kl. deres normale
skolelængde.
Der er kaldt ekstra vikarer ind til dækning af
yderområder, som bliver dækket af Coronakompensation fra staten.

Ad 3.2. Afgangseksamen er aflyst for 9. kl. 9. kl.
årskarakterer bliver overført som
eksamenskarakter.
Udskolingspersonale arbejder på, at lave nogle
eksamensscenarier, så eleverne for nogle
eksamensoplevelser som de kan profitere af i
forhold til fremtidig uddannelse.

Side 1 af 2

Skolebestyrelsesmøde Grønhøjskolen

15. august 2019

Ad 3.3. Rengøring og hygiejne er en stor
prioritet, så vores håndsæbe er blevet godkendt
og der er indkøbt, ekstra sprit. Der er en
udvidet rengøringsplan som kommunen betaler.
Der bliver gjort rent 3 gange dagligt på
toiletterne, hvilket er mere end anbefalet fra
sundhedsstyrelsen. Der bliver gjort ekstra rent,
der er afsat tid til, at vaske legetøj.
Der bliver lavet rutiner med børnene omkring
håndvask, social adfærd, afstandtagen m.m.

Ad 4. Personalesituationen er, at en personale har
fået job på en anden skole i forbindelse med den
frivillige forflyttelsesrunden i kommunen. Nu går vi
gennem økonomien én gang mere og ser om vi kan
få personalesammensætningen til, at gå op med det
nuværende personale.
Der er 14 ansøgninger til viceskolelederstillingen plus
17 der overflyttes fra første ansøgerfelt.
Første samtale er mandag d. 20.04.20. Tidspunkt for
samtaler bliver 15.15.
Vi vil gerne have 6 kandidater til samtale første
gang.
Ad 5.
Ad 6
Ad 7

Ad 8
Ad 9..
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