Skolebestyrelsesmøde Grønhøjskolen

19. august 2020
Næste møde: 30. september 2020

Dato: 19. august 2020
HUSK FORÆLDRERÅD INDBYDES TIL
SKOLEBESTYRELSESMØDE ÉN GANG
ÅRLIGT I EFTERÅRET.
Hvis I melder afbud sender I mail til Mette Gudum

Referat:
Ad 1. OK
Ad 2. OK
Ad 3. Konstituering af bestyrelsen
Formand: Stine Norlen

Fraværende: Charlotte Thomsen

Næstformand: Louise Matz

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
(burde være OK)
3. Konstituering
4. Elevråd – se dokument vedr. konstituerende
møde af 17/8-2020
5. Meddelelser
5.1. Information - Personalesituationen, (uden
elevrådsrep.)
5.2. Drøftelse - Skolens principper, evt.
revidering
5.3. Økonomi
5.4. Fælles forældremøde og Coronasituationen.

Ad 4 Karen beretter at elevrådet er
konstitueret. Victor er blevet formand, Sarah
næstformand og Tobias Andersen er blevet
suppleant.

6. Cykelkorridor. Forslag til kommunen om, hvilken
cykelrute, der er den bedste og sikreste i ØT.

7. Udtaleparter vedr. ændring af styrelsesvedtægt
22.6.2020 incl 4 bilag

Elevrådet afventer indkaldelse til mødet i
Randers, for at kunne sætte navn(e) på
deltagere
Vedtægter og arbejdsopgave blev drøftet til det
første elevrådsøde.
Ad 5.1 Mette informerer om
personalesituationen. Vi er dem vi skal være.
Vi har ansat Martin H. Thinggaard, der startede
den 18/8-2020.
Claus Hansen der er tilknyttet udskolingen er
kommet godt i gang og er meget tilfreds med at
være en del af Grønhøjskolen.
Kristian Stjerneby Jensen er ansat som
fysik/kemilærer og tilknyttet mellemtrinet.
På pædagogsiden er Katrine kommet godt i
gang.
Desuden er der ansat en pædagogisk assistent,
der er tilknyttet en dreng i 0.klasse i kørestol.

x. evt
x. godkendelse af referat

Der har været nogle sygemeldinger ifm.
operationer og disse er ved at komme tilbage.
Desuden har vi et par ansatte i risikogruppen
med hvem vi afholder tryghedsskabende
samtaler med.
Ad 5.2 Disse er revideret og vi skal
færddigskrive og sendes renskrevet ud.
Ad 5.3 Økonomisk forholder det sig stabilt. Vi
slutter med godt og vel 150.000kr i plus. Vi et
overskud med fra sidste år.
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Ad 5.4 Mette informerer om de fem hjemsendte
børn, der har kørt med dem. Vi afventer svar
fra deres Coronatests.
Ift. idrætsundervisningen, svømning og
valgfag, så har vi valgt at eleverne ikke skal
klæde om og i bad. Valgfag er aflyst endnu en
uge.
Udlandsrejser er fra forvaltningens side blevet
aflyst/udsat frem til og med 31/12-2020
Ifm. brugen af mundbind så er det ikke et krav
at anvende disse til børn under 12 år. Skolen
har mundbind i nødstilfælde, men det er
derudover et forældreansvar.
Vi har valgt at tage forbehold og har lagt
begrænsning på anvendelsen af faglokaler.

19. august 2020
Ad 6. Cykelkorridor – Trafik og sikkerhed.
Uanset hvor man bor, skal der være en
anbefalet vej til skole. Ikke nødvendigvis den
korteste, men den sikreste. Malene har drøftet
og foreslået ruter, der giver mening i praksis.
Flere ruter er i spil.
Skolen sender et kort ud med den rute vi
anbefaler ift. at komme sikkert i skole.
Der bliver strammet op ift. hvor eleverne skal
afleveres. Der er et ”kys og kør” område som
skal benyttes. Dette opfriskes for såvel ansatte
som forældre.
Ad 7. Udtaleparter vedr. ændring af
styrelsesvedtægt 22.6.2020 incl 4 bilag. Mette
informerer om høringssvaret. Bestyrelse har
drøftet høringssvaret og har ingen
bemærkninger eller kommentarer.

Vi har valgt at give det 14 dage mere, hvor vi er
særlig opmærksomme på håndvask, afspritning
og afstand.
Rune informerer om rengøringssituationen. Han
har haft møde med en supervisor, der vil være
ekstra opmærksom på rengøringen den næste
tid. Desuden gr vi som skole, hvad vi kan ift.
rengøring, sæbe og sprit.
Birgitte (TR) oplyser om manglen på rengøring
på de andre skoler i kommunen.
Karen informerer om, at personalet møder ind
ekstra om morgenen, således elevene får den
gode start på dagen og hjælper med de gode
vaner - vaske hænder, anvende bestemte
indgange mv.
Der lægges i TR-regi op til at man som
interessent eller borger i almindelighed retter
henvendelse til krisestyregruppen ift.
Rengøringssituationen.
Skolebestyrelsen udfærdiger på forældrenes
vegneen skrivelse der udelukkende er rettet
mod rengøringsniveauet og en nedprioritering
på dette område.
Forædremøderne og modellen for disse skal
ændres – en løsning er på trapperne med en
ensretning af modellerne. Indkommende
forslag til begrænsning på antal deltagere.

Side 2 af 2

