Referat af Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde torsdag d. 2. april 2020 kl.
18:30-20:00
Mødet holdes via Skype
Ordstyrer: Lars Vestergaard
Referent: Pia.
Deltagere: Lars, Kim, Rasmus, Philip, Jacob, Martin, Anita, Pia. Thomas (ny afdelingsleder på
Asgård) deltager ved punkt 1.
Afbud: Lonni.
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.
Herefter præsenterer Thomas Wimmer, skolens nye afdelingsleder, sig selv.
2. Meddelelse fra formanden

Lars har (via skolens kontor) sendt brev til forældre til kommende 0. klasser på
Byskovskolen samt 6. klasse på Kildeskolen vedr. opstilling til skolebestyrelsesvalg.
3. Meddelelser fra ledelsen

-

Status på skolens situation under igangværende Coronavirus
Status på ergo- og fysioterapeuter
Anlægsprojekter
Ny skoleleder på Asgård
Vi forsøger at drive skole uden at være der. Der holdes ugentlige teammøder med
medarbejderne, hvor der bl.a. tales om at tilpasse forventninger i forhold til
elevernes hjemmearbejde.
Der er et lidt stigende antal børn i nødpasning i denne uge, op til 10 børn er tilmeldt.
Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske efter påske – vi afventer retningslinjer.
Pt. afvikles endvidere så meget ferie osv. som muligt, for alle faggrupper – iflg.
aftale mellem KL og faglige organisationer.
I Terapien er der pt. en elev i nød-behandling p.g.a. behov for genoptræning efter
operation. Skolen følger Sundhedsstyrelsens retningsliner om kritiske funktioner i
forhold til vurdering af evt. behandling. Heraf fremgår det, at man må udføre
behandling, hvis det vurderes, at borgeren ellers vil lide et ’uopretteligt
funktionstab’. Der ændres løbende i retningslinjerne. Der er tidligere sendt brev på
Aula, som opfordrer forældrene til at kontakte terapeuterne, hvis de har spørgsmål
eller behov for råd, vejledning, forslag til træning/øvelser el. lign.
Forældrerepræsentant udtrykker bekymring i forhold til, at eleverne skal undvære
behandling i en længere periode – og opfordrer skolen til at være opsøgende i
forhold til de elever, der vurderes at have behov.
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4. Godkendelse af princip anvendelse af fondsmidler

Godkendt.
5. Opfølgning på skolebestyrelsesvalget

Opstillingsmøde afholdt d. 5/3.
5 kandidater (repræsentanter fra begge afdelinger) har meldt sig til kommende valg
(tilmeldingsfrist d. 21/4).
På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer. Formanden håber, at de to nye suppleanter kan/har lyst
til at deltage i bestyrelsesmøderne.
Der er planlagt afstemnings-periode d. 24/4 – 10/5. Der kan dog komme ændringer fra
Undervisningsministeriet.
6. Planlægning af årsberetning

- Ændring af planlagt dato pga. Coronavirus
Ændres til d. 28/5 2020 (i stedet for d. 7/5).
7. Planlægning af Dialogmøde

Tages op på kommende bestyrelsesmøde.
8. Opfølgning på niveauet af undervisning materiale

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med niveauet.
9. Eventuelt

Bestyrelsen tilbyder at undersøge muligheden for at skaffe værnemidler til brug ved evt.
nødbehandling.

Rigtig god påske til alle.
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