Vinderup Skoles skolebestyrelse
Referat af ekstraordinært møde
Onsdag d. 15. april 2020 kl. 17.00-18.00
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Sag
Fakta

Genåbningen af skolen
Åbning af skolen
Børnene er inddelt i grupper. Der er også fysisk afstand mellem
personalet fx ved pauser.
Fokus på håndhygiejne. Det er vigtigt at forstå, at det stadig er
nødundervisning.
Vi har ønsket at få en toiletvogn til 4-5 klasserne - vi ved ikke,
om vi får lov at få den.
Nye fag og aflyste fag
Vi kan ikke have idræt, madkundskab, HDS, kursustimer, §16timer, AKT, læsevejledning, matematikvejledning bortfalder.
Biblioteket er lukket.
I stedet kommer: O-løb, færdsel, trivsel og flere matematik og
dansktimer.
Hvor det er muligt, er der sat ekstra hænder på ude på de
enkelte årgange.
Vi må ikke afholde møder med forældre i denne periode - dog
er vi meget obs på de udsatte børn.
Personalet får flere gårdvagter for at sikre tilsynet med
eleverne i pauserne.
Man skal være sammen med de samme børn hele dagen dvs.
at hvis du går i Dragen om eftermiddagen, er du sat på et hold,
hvor der er andre børn, som også går i Dragen.
I Dragen er der lavet kasser med legetøj til hver af ugens dage,
som kun bruges en dag af gangen, hvorefter det rengøres og
kan bruges igen.
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Der bliver gjort rent to gange om dagen, hvilket betyder at
klasserne skal ud af lokalet, mens der bliver gjort rent.
Derudover kommer der muligvis en ”husalf” og tørrer
kontaktpunkter (dørhåndtag, kontakter mm).
Personalet skal hjælpe alle elever med at få tørret pc’en over
en gang om dagen.
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Smitteforebyggende retningslinjer

Fakta

Her blev der udarbejdet retningslinjer for smitteforebyggelse. I
retningslinjerne kom vi omkring følgende:
 Håndvask
 Undervisning i håndvask af alle børn
 Ansattes håndvask
 Børn med symptomer
 Regler for aflevering og afhentning af elever til skolen
 Regler for aflevering og afhentning af elever i SFO
 Madpakker


Frikvarter

Beslutning
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Eventuelt
VIK: har stillet deres lokaler og område til rådighed, hvis vi får
behov for. Det er skolen glade for, de vil lige se opstarten an.
Retningslinjer for kommunikation
Man vil på en af de kommende møder, arbejder med
kommunikation. Skolen og medarbejderne oplever desværre
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