
Vinderup Skoles skolebestyrelse 
Dagsorden 

Tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 18.30-20.30 

1 Sag Cirkulærer og meddelelser 
a. Skolebestyrelsesformand 

Velkommen til i corona - afstand. Intet nyt. 

b. Skoleleder 

På skolen går det godt, vi forsøger at overholde de mange retningslinjer, og syntes, at 

vi har fået en god skoledag op at køre. Medarbejderne gør et stort stykke arbejde for 

at få det til at gå op i en højere enhed. Børnene har været gode til at tage imod den 

nye hverdag. Selv frikvarterne opleves roligere end tidligere. 

c. Trivselsråd 

Masser af aflysninger og udsættelserne. 

d. SFO 

Personalet gør et kæmpe arbejde. De har været på hele tiden. De gør en masse for at 

levere det bedste indenfor de vilkår, der er. Der er blevet rokeret en del rundt på 

personalernes skemaer, så det kræver omstillingsparathed — og det har personalet 

været klar på. Der tænkes kreativt til at finde lege og spil, som ikke kræver en masse 

rengøring af legetøj. Bagsiden af medaljen er, at en del børn ikke har været i SFO — det 

går dog i retning af, at der kommer flere børn i pasning. Der har været flere 

udmeldinger i coronaperioden end normalt for perioden. 

e. Elevråd 

Der er ros til skolen. Det er delt op, så der er god plads til alle i zonerne. Gode videoer 

lagt ud, så eleverne kunne finde ind. Hjemmeskolen var ok. 6. kl er glade for at være 

tilbage — både pga. vennerne og læring. 

Det savnes, at fodboldbanerne bliver tegnet op. Der er ønske om en sandkasse mere. 

Fodboldbanerne bliver tegnet op, når vi ikke behøver at have "lege"zonerne længere. 

6. årgang håber på en god afslutning. 

f. Personale 

Det er med at få det bedste ud af situationen. Eleverne skal mindes om håndvask. Folk 

har også måttet vænne sig til nye skemaer og nye fag og tænker, det skal vi nok klare. 

g. Ekstern repræsentant 

Der kommer muligvis snart en kunstgræsbane ved fodboldklubben. 

Orientering Nyt fra udvalget! 

--4. 

2 Sag Budget/Regnskab/Fravær 

Fakta Budget/regnskab 2020 

Mia informerede om det kommende regnskab 
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Fravær 

Vi har pt. intet længere varende fravær, 

Afdelings-niveau Sygefravær 

% 

Februar-Maj 

Årsfravær indtil 
2020 

SFH Dragen Sevelvej 3,14 % (4,75)% 2,27 
(UA_SFHD) 

SFH Dragen Sportsvej 9,49%(35,95)% 8,79 
(UA_SFHS) 

Vinderup Skole 2,42 %(5,21)% 2,26 
(UA_VISK) 

Orientering 
-:-, 	 ; 

- 
3 Sag Status 

Orientering - 	Opstart af skolen efter lukningen 

Som tidligere beskrevet, så er det gået over al forventning. Der har været velvilje, 

forståelse og alle medarbejdere er gået positivt ind i forandringer. Det har været 

muligt at lave gode zoner, grupperinger og inddelinger, som vi er ret tilfredse med. 

- 	Udfordringerne 

Der har naturligvis været udfordringer, men planlægningen har været givet godt ud. 

Nogle børn har været meget udfordret af de nye retningslinjer, her har vi omplaceret 

en del ressourcer, så vi har kunnet sætte ekstra voksne med. 

- 	Hvad kan vi tage med os fremadrettet 

Morgenrutinen med at aflevere ved døren. 

Det smitteforebyggende arbejde forhåbentligt mere moderat. 

Nogle medarbejdere udtaler, at folkeskolen er sat fri i denne periode, det giver 

bestemt tanke til efterretning. 

Nogle af de udsatte børn har haft godt af de små grupper samt zoneinddelingen. 

Det virtuelle på flere måder, undervisningsmæssigt, møder, og muligheden for 

deltagelse. Teams fungerede. 

Måden at gå til en ny opgave, vi prøver os frem, ingen har prøvet det før. 

Godt at der blev meldt tilbage, hvis man ikke var aktiv i fjernundervisningen. 

- 	Opstart af 6. klasserne 

Det var dejligt at se dem igen. De var klar og ville gerne. De nye retningslinjer, hvor 2 

meter gik til 1 meter, hjalp os, så alle klasserne fysisk kunne være her. Derudover var 

det muligt at bemande et rimeligt skema ud fra de ressourcer, der er til stede. Vi har 

indført studietid, hvor de hjemsendte medarbejdere skal undervise eleverne. Det er i 

indkøringsfasen. Vi fik fat i en toiletvogn. Det er ikke den smarteste og nyeste, men 

det er rent og virker. 

— ,.- 

4 Sag Orientering om næste skoleår 

Fakta - 	Timefordelingsplan 

Det nye på timefordelingsplanen er morgenbåndet. Det har tidligere været ønsket 

blandt personalet, og i det kommende år har det kunne flaske sig. Morgenbåndet 
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Beslutning 

Vinderup skole 

er de første 10 min hver dag. Her vil vi lære børnene, at de om morgenen skal 

sætte deres tasker, når det ringer første gang og begive sig mod morgensang. Her 

står en medarbejder for seancen. Vi har planlagt, at det indeholder ugens sang, vi 

vil gerne, at vi skal være mere sammen i det store fællesskab. Valgfag for 6. 
klasserne køres ned på 2 lektioner. 
- 	Skoledagens udseende og længde 

Skoledagens møde og sluttid er som det indeværende år. Det er kun lektionerne 

før middag, der er rykket lidt. Vi er afhængige af,, at vi deler bus med Realskolen 
og Sevel skole. 

Sag Arsberetning 

 

Fakta 
	

Der drøftes, hvad årsberetningen skal indeholde 

Beslutning 
	

Vi vendte tilbage til en ny renoveret skole. Vi startede AULA op. Styrelsesvedtægterne 

er ændret, så der kan være valg hver andet år. Besparelserne på SFO. Vi har været i 
dialog omkring cykelstien. Covid-19. 

Sag 

Orientering 

Evt. 

Der har været 2 forældrehenvendelser til bestyrelsen. Skolen og SFO har handlet på 
sagerne. Bestyrelsen sender deres svar snarest. 

Hvem er børnene tilknyttet i SFO'en? Coronatiden har gjort, at personalet er blevet 

rykket lidt rundt. Derfor kan mundtlig overleverede beskeder være glippet. 

41) 
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