
Sulsted Skole

Mødetype: Skolebestyrelsesmøde, hvor de skolepolitiske mål og Sulsteds skoles værdier er øverste kontekst.
Vi skal bringe vores forskellige fagligheder i spil. Respekten for hinanden er vigtig, at medbringe før, under og efter
ledelsesmødet.
Deltagere: SB medlemmerne.
Sted: Sulsted skole
Tid: 18.00 til 20.00
Mødelokale
Det med blå skrift er faste punkter.

Facilitator:  Primært JB som facilitator, dog den som har punktet
faciliterer selv.
Referent: Camilla

Afbud
Erik; Aia, Lui

Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette?
(Er punktet til
orientering/drøftelse/beslutning og har det
relevans i denne mødetype)

Forberedelse til
punktet

Proces Afs
at
tid

Beslutning og hvem gør hvad?

0. Prioritering af dagsordenen

1. Eleverne, forældrene og
personalet

Eleverne ønsker fri efter
bustider. Ønsker mødetid 08.15
og fri 13.45
Michael: grundet COVID er
dette ikke planlagt optimalt, men
fra næste år skulle det være på
plads. Michael kigger ned i
afdelingen.
Elever ønsker flis lagt ud.
Michael tager kontakt med Kim

Forældre: bestyrelsesmedlemmer
der ikke har børn på skolen, må
gerne sidde perioden ud.
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Ønske fra forældrene om
oversigt over skift af  personale.
Pt. bliver det meldt ud løbende.
Bestyrelsen ønsker at varsles når
der kommer nye.

Skole-hjem samtaler: gode
erfaringer online. Bestyrelsen
bakker op om online møder og
vil gerne understrege at det
fungere godt.
Jakob fortæller ydermere, at
tunge sager bliver afholdt fysisk
på skolen, alt andet er online

Personale:
Intet nyt fra personalet

2. Læringssyn Implementering i skoleåret 2020/21 Intet Processen om hvor
er vi nu fremlægges

Pædagogisk SS?? møde blev
aflyst. Nyt møde i januar,
arbejdes der med de 6 søjler.
Pædagoger og lærer kigger på
hvordan implementeres disse i
organisationen.

3. Opsamling på
principperne

https://sulsted-skole.aula.dk/trivsel Kigge dem
igennem er der
noget vi skal
have
ændret..Huske

Godkende dem vi
kan nå så dato evt.
påføres på
dokumenterne eller
blot godkendt i

https://sulsted-skole.aula.dk/trivsel
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Camillas
omkring
forældrerådene
.

referatet. Vi kan også
uddelegere hvem der
skal kigge de
forskellige igennem.

4. Flexteam pædagoger
status

Ulla og Jette orienterer om status med
arbejdet i flexteamet

intet Pædagogerne og Jette
orienterer om status
med flexteamet

Alle pædagoger er del i
flexteamet, hvilket skaber en god
flexibilitet. Teamet koordinere
med klasselæreren, om der skal
laves særlige indsatser på de
enkelte elever. Tager højde for
relationer i mellem pædagoger
og elever. Der er stadig en
pædagog tilknyttet hver klasse i
indskolingen. Ulla tager også
timer i indskolingen i
overgangen til mellemtrinnet.
Der er ikke så mange timer i år,
da de mandlige pædagoger også
dækker idræt.
Flexteamet skaber mulighed for
at møde det enkelte barns behov.

5.

6. Mundbind Vi skal tage stilling til mundbind i skolen
når forældre er på skolen ja eller nej. Har
vedhæftet mail fra forvaltningen - se
sidste kolonne.

intet Bjarne fremlægger
punktet for og imod.
Mål at få lavet en
mail til forældrene
bagefter omkring
skolebestyrelsens
beslutning.

Forældres brug af  mundbind på
skoler i Aalborg Kommune

Vores udgangspunkt er fortsat,
at vi ikke anbefaler at forældre
har sin daglige gang på skolen,
da vi i disse covid19 tider gerne
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vil undgå at flere end højest
nødvendig er samlet.

Men hvis det i særlige situationer
alligevel er nødvendigt for
forældre at komme ind i skolen,
DUS´sen mv., så har Børne- og
Undervisningsministeriet åbnet
op for en mulighed om, at vi i
disse situationer kan opfordre
forældre til at benytte mundbind.
Beslutningen om opfordringen
skal i så fald træffes i
Skolebestyrelsen. Der stilles i
forvejen lokale krav til
forældrene om færden, der kan
sikre efterlevelse af  de
sundhedsfaglige anbefalinger om
hygiejne, afstand m.v.

Det skal understreges, at en
eventuel beslutning om
opfordring til brug af  mundbind,
skal være velbegrundet ift. fx
målgruppe med børn i øget
risiko eller fysiske rammer, der
gør det særligt vanskeligt at
efterleve afstandskrav, såfremt
det er nødvendigt for forældrene
at komme ind på skolen.
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Børne- og
Undervisningsministeriet: Der er
ikke krav om, at forældre skal
bære mundbind når de færdes på
vores skoler og dagtilbud mm..
Men der kan stilles krav til
forældrenes færden så
anbefalinger om hygiejne,
afstand m.v. kan efterleves. Krav
om brug af  mundbind under
forældres ophold på skolen,
DUS, landsbyordning mv. vil
kunne indføres, hvis det er
sagligt og proportionalt.

Kommuner og dagtilbud kan
fastsætte retningslinjer for
forældres adfærd på skolen. Der
vil herunder kunne fastsættes
retningslinjer af  hensyn til den
almindelige ro og orden,
herunder for at opretholde en
vis hygiejne. Det er ikke en del af
folkeskolens undervisning, at
forældrene skal være på skolens
område i forbindelse med
hente-bringe-situationer.
Forældre skal derfor ikke have
stillet mundbind til rådighed af
skolen. Hvis en forælder ikke
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ønsker at bære mundbind, kan
adgangen til skolen begrænses.
For eksempel således at
forældrene i en
hente-bringe-situation alene kan
komme til skolens indgang.

Skolebestyrelsen:
Vi kan opfordre til at folk bærer
mundbind når de omgåes på
skolen. Bjarne foreslår at man
skriver det positivt ud til
forældrene, hvis der overhovedet
skal meldes noget ud.

Vi oplever det ikke som et
problem.

Status på covid-19 Covid-19. Situationen på Sulsted skole
frem til nu.

Skolen oplever at alle overholder
regler og retningslinjer ret flot.
Sulsted skole var en af  de første
ramte, og har fået flot styr på
formidling til forældre. Det er
blevet en del af  hverdagen og
fylder ikke så meget længere.
Det virker ikke som om at
smitten er så stor i skole regi.
Mette: Det lader til at forældrene
har tiltro til at skolen har styr på
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situationen. Dejligt at det er klart
og tydeligt.

Aia: er glad for at alle årgange
blev sendt hjem. Det skabte
tryghed for eleverne.

Michael: Det er et udvalg fra
sundhedsstyrelsen der tager den
sundhedsmæssige vurdering.

a. Tilbagemelding fra sidste
mødes referat  mangler vi
noget.

Mobilpolitik er et nyt dokument
på hjemmesiden
Derudover er siden ved at blive
opdateret
https://sulsted-skole.aula.dk/
Jakob ønsker at alle punkter
bliver gennemgået og opdateret.

Deadline flydende over det
resterende skoleår.

Bjarne og Jakob deler det ud til
bestyrelsen.

Bjarne vil gå i gemmerne og se
om der ligger andre fra tidligere
der skal inkluderes fremover

b. EVT Mette: Fedt at der er juleklippe
dag, men hvorfor må der ikke
laves guirlander?

https://sulsted-skole.aula.dk/
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Ulla: der bliver for meget tumult
på mellemtrinnet, papirspild og
så smider ungerne det ud
efterfølgende.

c. Punkter til næste møde Budget og regnskab til januar mødet. 15
min

decembermøder:
-økonomi
-arbejde med principper (Bjarne)
-samarbejde med Sulsted samråd
(er der noget nyt fra samrådet?)

Jakob og Bjarne finder ud af  om
der er grundlag for et møde 15.
december

Januarmødet:
-principper
-elevråd

d.


