Ishøj Kommune
Strandgårdskolens Skolebestyrelse

Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj
Telf. nr. 4373 5861
Kontortid kl. 8.00-15.30 – fredag 8.0015.00

Ishøj, den. 17. juni 2020

Skolebestyrelsesmøde
Referat
Dato:
Klokkeslæt:
Sted:

Onsdag den 17. juni 2020
Møde kl. 17.00 - 18.00 – OBS ! Ingen sommerfrokost
Hus R - 1. sal.

Formanden
Mødeindkalder:
Skolebestyrelsen, Jan Mindegaard, Kåre Banke
Mødedeltagere:
Ordstyrer/Referent: Jan Mindegaard / Kåre Banke

47. Godkendelse af referat.
Godkendt

48. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
49. Høring – Tillæg til skolernes kvalitetsrapport 2020 – v/ Jan Mindegaard
Høringsbrev samt tillæg er vedhæftet dagsordenen.
Jan Mindegaard laver et udkast, som skolebestyrelsen tilretter.

50. Status på Corona - v/ Jan Mindegaard
Tiden er forløbet ok. Vi er ved at indsamle, hvilke ting, vi har lært af perioden. Nogle
årgange har benyttet Messenger til kommunikation, hvilket nogle forældre synes er
uhensigtsmæssigt, da der så ikke kan være så meget kontrol fra forældrene. Det har
været en udfordring at få eleverne tilbage i skole, da der er usikkerhed omkring smitte
og retningslinjer. Vi har haft 2 kendte elev-tilfælde af corona-smitte. Vi ser frem til
retningslinjer for efter sommerferien. Lige nu planlægger vi med, at alle elever er
tilbage på fuld tid efter sommerferien. Vi har ansat én ekstra rengøringspersonale til at
gøre ekstra rent.

51. Status på økonomi - v/ Kåre Banke
Pt. ser budgettet ud til, at vi kommer ud af 2020 med et mindreforbrug på ca. 240.000.
Dette er en buffer til uforudsete udgifter. Vi har ansat en ekstra lærer i I-klasserne for at
højne fagligheden. Tilmeldte SFO-børn er faldet, hvilket har gjort, at vi har mistet ca.
260.000 kr. og 40.000 kr. i gruppeordningen.
52. Skoleårets planlægning – v/ Jan Mindegaard
Vi har fået en opsigelse, hvorfor vi har et stillingsopslag med frist den 24/6. Den første
version af lærernes opgaveoversigt er blevet udleveret i dag.
Umiddelbart inden sommerferien meldes det ud til eleverne ift. eventuelle
lærer/pædagog-skift.
Ugerne før/efter elever går på sommerferie, vil der være kurser og teamforberedelse
for lærere og pædagoger.
53. Spisning under Ramadan – v/ Pernille Otto
Nogle børn har haft det ”stramt” med, at nogle faster, mens man selv sidder og spiser.
Bestyrelsen opfordrer til at tage denne udfordring op i klassen og diskutere emnet til et
forældremøde.
54. Skolebestyrelsen efter sommerferien - v/ Jan Mindegaard
Hverken Mia eller Christian har børn på skolen efter sommerferien, hvorfor de melder
sig ud af bestyrelsen. Derfor skal bestyrelsen konstituere sig efter ferien og vælge
formand og næstformand. Talha går i 9. klasse og er derved heller ikke i bestyrelsen
efter ferien.
55. Mødedatoer i skoleåret 2020/2021
Forslag til mødedatoer for skolebestyrelsen i skoleåret 2020/2021 er vedhæftet
dagsordenen.
Godkendt.

56. Meddelelser fra:

Byrådsrepræsentanten.

Formanden.
”Tak for kampen” – håber på, at den nye bestyrelse vil være mere aktiv.
Skoleledelsen.
Der skal ansættes en ny børne-unge direktør. Der er ansat nye skoleledere på
Gilbroskolen og Ishøjgård. Viceskolelederen på Kirkebækskolen har sagt op.

Medarbejderrepræsentanterne.
Sidsel og Tina er i branding-teamet og ser frem til at komme godt i gang efter
sommerferien med at brande skolen. Derudover er dagene gået med ”corona” –
børnene har tilpasset sig hurtigt, og de er rigtig glade for igen af komme i skole – også
de skoletrætte elever har faktisk savnet skolen.

Elevrådet.
Elevrådstavlen er hængt op i kantinen. Elevrådet vil arbejde med flere mærkesager i det
næste skoleår.

57. Næste møder - punkter:
Konstituering af skolebestyrelsen
Høringssvar til budget
Høringssvar til skoledistrikter

Fraværende / afbud:
M/ afbud: Christian, Nejla, Hikmet, Gülsen.

Skolebestyrelsesmøder i 2019 / 2020:

