BIERSTED SKOLE
SKOLEBESTYRELSESMØDE
Onsdag, den 3. marts kl. 17.00- ca. 18.00

Indlæg til Nyt fra Skolen: Christian

REFERAT:

Afbud fra: Karl Peder, Marianne og Lars
2) Regnskab

DAGSORDEN:
Til godkendelse:
1) Mødereferat 02.12.20 (bilag 1)

Til drøftelse:

Til orientering:

Regnskabet er gennemgået. Den nye måde at
sætte det op på med kommentar, må gerne
fortsætte og evt. suppleres med et budget, som
viser flere detaljer (det tænkes der over)
3) Genåbning
Genåbning for 0. til 4. klasse er gået godt.
Både voksne og børn er glade for at være
tilbage. Der er lavet nogle få ændringer i
fagfordeling for, at lærerne kun bevæger sig i
få klasser.
Genåbning for 9. klasse har betydet ændringer
i fagfordelingen, da lærerne også kun må
være på skolen med 50 % tilstedeværelse.

2) Regnskab 20/21 (bilag 2)
3) Genåbning

Skolen er tilfreds med, at vi ventede med at
åbne skolens testcenter. Skolerne var klar og
at alle retningslinjer var på plads.

4) Liv i By og Skole (Karl-Peder)
5) Meddelelser
- Makerspace
- Ansættelser i ASF
- Møde i Det Rådgivende Organ 8/3
6) Eventuelt

Vi er klar med test til personale og elever
torsdag morgen. Det er kun elever som selv
ønsker at blive testet, som vil blive testet. Der
er retningslinjer for, hvordan vi håndterer evt.
positivt svar på test.
Vi har ansat en læreruddannet vikar Line til at
varetage sårbare elever som modtager
fjernundervisning på skolen. Line vil hver dag
være på skolen fra 9.30 til 13.30

Næste møde: 12. april 2021
Trivselsgrupper med 4 elever og en lærer.
Lærerne er i gang med at planlægge
mødetider med alle elever en gang om ugen.
4) Liv i by og skole
Der skal laves en evaluering af liv i by og
skole, dette vil vi høre mere senere.
5) Meddelelser:
- Makerspace skal etableres på alle
folkeskoler i Jammerbugt. Vi er
endnu ikke begyndt på
forberedelsen. En gruppe lærere har
meldt sig til at være med til at
udvikle hvordan Makerspace skal
se ud hos os.

-

Ansættelse i ASF, der er blevet
ansat en ny pædagog grundet fem
nye elever, som kommer i foråret.
Der er også ansat ny barselsvikar
for Marie.

-

Rådgivende organ den 8.3.21 Vi
håber mange fra bestyrelsen vil
deltage, der er sendt link til alle fra
bestyrelsen

-

Legepladsen på hovedskolen er ved
at blive etableret og står klar om
små 14 dage.

-

Forældrehenvendelse vedr. valgfag.
Der savnes beskrivelser af valgfag,
det arbejdes der på fremadrettet.

-

Bestyrelsen besluttede, at vi vil
bruge Aula til at dele Politikkens
undervisningspris. Christian laver
et skriv til opslaget på Aula.

6 Evt.

