Bestyrelsen - Referat
15. juni 2020 kl. 16.00
Afbud: Dorthe Bønning Møller

1. Godkendelse og underskrift af referat
To referater blev underskrevet
2. Meddelelser
GB:
Der er tilmeldt færre elever end vi havde regnet med. Der er til 3 STX-klasser, hvor vi havde regnet med 4 klasser. Der er 2 HF-klasser, som vi også havde regnet med, derudover får vi en enkelt
lille EUX-klasse.
GB:
Tematisk tilsyn vedrørende lærerkompetencer (ansatte uden pædagogikum). Vi har en enkelt
uden pædagogikum, der har været ansat i mere end 12 måneder, hvilket der er gode forklaringer på. Vedkommende skal i pædagogikum i næste skoleår.
3. Budgetopfølgning 2020 (bilag vedhæftet)
Der er lavet et revideret budget på baggrund af den faldende elevtilslutning og udsigten til et større underskud. Der er sparet på bygningsvedligehold, personalereduktion, undervisningsmidler og efteruddannelse.
Vi har modtaget nogle små ekstra bevillinger til dækning af særlige udgifter relateret til COVID-19.
4. Nedlukning af skolen – Corona
Alle har lynhurtigt tilpasset sig vilkårene, så undervisningen kunne fortsætte, så godt som det nu har
været muligt. Der er opnået mange erfaringer og der er også positive erfaringer, men det er også helt
åbenlyst, at det fysiske samvær betyder meget for relationerne.
Vi har været underlagt mange regler og restriktioner udmeldt fra ministeriet, som til tider har været
ændret flere gange og med kort varsel. Det har resulteret i nogle frustrationer fra både elever og forældre.
5. Fusion – hvad sker der?
Vi har indsendt en dispensationsansøgning og afventer svar.
6. Indsatsområder 2020-21
• Aktionslæring version 2.0
• Fusionen
• Erfaringer med virtuel undervisning
7. Mødedatoer 2020-21
• 28/9
• 14/12
• 22/3
• 14/6
Mødetidspunktet ændres til 16.30. Der laves mødeindkaldelse i Outlook.

8. Evt.
GB:

SS:

Vi skulle have taget afsked med Dorte, som desværre er blevet forhindret i at deltage i dag.
Dorte er gået på pension og har repræsenteret folkeskolerne. Der bliver udpeget en ny repræsentant i næste uge.
Billund Kommune har fået ny direktør for Børne- og ungeafdelingen, Anders Lundsgaard.
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