Fællesbestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2020
kl. 17.00 – 19.00
Deltager: Dennis Mølhom Hansen, Dennis Goran Stumpe, Sten Hesselholdt, Lene Vodder Madsen, Rikke Sørensen, Thomas Nygaard, Martin Kajhøj Hansen, Kim-Rikart Feldskou, Marc Simestad, Aase Lauridsen, Trine Møller og Mogens Hansen
DAGSORDEN
1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Godkendelse af referat
3.
Ansættelse og samtaler

4.
Legende læring

5.
Høringssvar hallerne

REFERAT
Godkendt
Godkendt
TM: Ellen Reisenhus har opsagt sin stilling med virkning
fra 1. august. Mette Brink DSA og basisdansk lærer har
opsagt sin stilling med virkning fra 30. juni. Alle deltidsansatte skal spørges om de vil op i tid. Helle Sommerlund ønsker at gå op i tid. Vi skal have opslået en fuldtidsstilling.
Der er lavet nye retningslinjer for ansættelsesudvalg
pga. corona. Der må kun deltage 3 fysisk. Resten kan
være med virtuelt.
Kim-Rikart deltager fysisk, og AAL deltager virtuelt samt
en ledelsesrepræsentant deltager fysisk og virtuelt. Rene Andersen er deltageren fra fællesbestyrelsen, og han
deltager fysisk.
TM orienterede omkring projektet legende læring. Lego
står for det økonomiske, vikar og alt materiale. Det er
Alslev skole, Børnehaven i Alslev og Årre Børnecenter.
Der skal uddannes playheroes. Uddannelsen som playheroes tager 3 dage. Projektet løber over 3 år og omhandler de 4 – 9-årige, hvor projektet har særlig fokus
på overgangen børnehave og skole.
Tina fra børnehaven, Mette fra skolen samt en fra SFO
deltager, MH undersøger på, hvem der skal med.
Samtlige forældre skal på et eftermiddagskursus.
TM: MED og fællesbestyrelsen skal indgive høringssvar
på rammeaftalen for hallerne. Der sker ingen ændringer
for Årre Børnecenter. Gymnastiksal er blevet til en minihal.
Man kan gøre brug af Helle Hallen under de samme
vilkår, hvis man vil.
TM: Sender et udkast til høringssvar ud til godkendelse.
Fællesbestyrelsen bakker op omkring.

6.
Økonomi
- Budget 2020
7.
Status corona

8.
Valg til fællesbestyrelsen
9.
Orientering fra:
Medarbejdere:
Ledere:

MH gennemgik de fremsendte budgetter.
Fællesbestyrelsen godkendte budgetterne for 2020.
TM har pr d.d. sendt en besked på Aula til alle forældre,
hvor der informeres om en mulighed for at afvikle en
skole/hjem samtale, men som udgangspunkt pt. afvikles
der ikke samtale.
KF: mellemtrinet er kommet godt med i forhold til den
nye hverdag.
AAL: Indskoling: De er rimelige til at holde afstand, når
de er indenfor, men når de kommer udenfor, så kniber
det lidt med afstanden. 6. klasse er blevet rigtig dygtige
til fjernundervisning i forhold til IT, men de savner den
fysiske kontakt.
LVM: Det kan være, der er børn, som der skal samles op
på. Oplever der er nogen børn, som har svært ved al
den rengøring, hvilket kan sætte sine spor.
RKS: Hvordan er det med de øvrige fag udover matematik og dansk. Kommer der gang i de fag i forhold til 6.
klasse.
AAL: Engelsk er der ved at blive lavet en plan for.
KF: Det er nødundervisning, hvilket betyder, at det er de
cirkulærer, som der køres efter.

DMH: Rikke krogh Sørensen og Dennis Mølholm Hansen
er på valg. Det skal ske virtuelt.
Begge genopstiller ikke.
MKH: Vi er delt ind i legeområder, hvor hvert personale
har 6-7 børn. Man har de samme børn hele ugen. Der er
nogen af børnene, som synes det kan være svært.
KF: Vi er delt op, man møder ikke kollegaerne. Man spiser med børnene. 0. – 3 er på skolens areal og 4. -5.
klasse er ved det gamle kommunekontor.
TM: Skoleårets planlægning er gået i gang.
MS: Alle de tiltag som kommer, bliver håndteret godt af
alle børnene og medarbejderne.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:

DMH orienterede omkring ledelsestildeling. Der kommer en beslutning omkring ledelsestildeling den 18.
maj, hvor udvalget for børn og læring vil træffe en afgø-

relse.

10.
Punkter til kommende møde
11.
Evt

Valg til fællesbestyrelsen. Ledelsestildeling. Datoer.
Årsberetning.
Intet

