Dagsorden
Referat

Skolebestyrelsesmøde på Rosenvængets Skole.
Onsdag 21. oktober 2020 kl:18.00-20.30
Mødelokale 5.04 i afsnit 05 (administrationsdelen)

Indkaldte:

Gæster:
Afbud:
Ordstyrer:
Referent:

Birthe Kastbjerg, Christina Mejrsk, Per Madsen, Pia Sørensen, Tommy Haun,
Tom Jakobsen
Camilla Lægsgaard, Niels Lund, Sanne Elise Langdal, Ulla Nielsen
Birthe Kastbjerg
Pia Sørensen
Camilla Lægsgaard

1. Godkendelse af referat
1.1: Referat fra 1. september – referat er godkendt
2. Tema: ”Ny skole, ny kultur, form og indhold”
2.1: Siden sidste møde
Camilla Winthers uddannelsesforløb af personalet er godt i gang.
Fejl- og mangellisten er lang, men bliver langsomt mindre.
Der bliver afviklet mange online møder – hvilket er underligt, men også tidsbesparende.
Indvielse af skolen for børnene var en succes med Per der spillede, leg i hallen og ikke mindst pølsevogn.
Legepladsen -indenfor hegnet - starter i uge 47 og forventes færdig før jul.
Legeplads – udenfor hegnet – bålhus, tarzanbane, mulitbane, motionsbane foventes igangsat efter nytår.
2. Sagspunkter og beslutninger:
3.1: Sko-fri skole – hvordan og hvornår.
Bestyrelsen udtrykker ønske om at beslutningen om det enkelte barn skal have sko eller ikke sko på – er
en aftale mellem det enkelte barn og personalet.
3.2: Klubtilbud
Udskydes til kommende møde.
3.3: Hegn langs sø og bro
Det er ikke muligt at forhøje hegnet med én udadvendt vinkel, da vejen omkring søen er en brandvej.
Det er heller ikke muligt at opføre indvendigt rækværk på broen i søen jf. mail fra ingeniøren.
Skolebestyrelsen giver udtryk for bekymring pga. hegnets højde – samt rækværk på broen i søen.
Der udfærdiges en politik vedr. færdsel ved søen på et kommende skolebestyrelsesmøde.
3.4: Skolefest- julefest – midler fra FV?
Der er brugt 10.000 til pølsevogn i forbindelse med indvielsen den 25. september.
Julefest til erstatning for julemarked – her kunne pølsevognen igen komme på tale.
Pengene fra Festivalens Venner overføres til skolens konto.
4. Orientering:
Skolebestyrelsesrepræsentanter:
•

Henvendelser fra forældre på skolen.

•

Der arbejdes på evaluering af Terndrup.

Personalerepræsentanter:
Der afvikles skole-hjem-samtaler for øjeblikket – Skolebestyrelsen beder om at der noteres hvilken dør
man skal gå ind af når man skal til møde.
Ledelsesrepræsentanter:
Ansættelse af ny skoleleder er i gang – der forventes offentliggørelse af navnet på ny leder i starten af
november.

5. Eventuelt:
Næste møde: 3. december 2020
Til næste dagsorden:
Klubtilbud.
Politik vedr. færdsel i nærheden søen.
Præsentation af ny skoleleder.
Økonomi – forventet resultat i 2020 – samt budget 2021.

