Dagsorden/Referat fra bestyrelsesmøde RLS
Torsdag den 13. november 2020
Fraværende:
Ordstyrer: Rene Berg

Referent: Claus Pawelczyk

DAGSORDEN
1. Dagsorden
Godkendelse
2. Referater
Referat fra
bestyrelsesmøde

INDHOLD

REFERAT

a.

a. Godkendt

a.

a. Godkendt

3. Velkommen til nye
bestyrelsesmedlemmer
a. Introkursus for nye best.
Medlemmer, 22. september 17- på
RLS
b. Præsentationsrunde
4. Status på skoledriften
a. Marie ansat på 60%, dansk Sort
a.
Hold+ADT+”skolehaveundervisning”
b. Una 20 timer om ugen
c. Sofie ansat på 20 timer til
rengøring
d. første skoledag ”coronastyle” gik
rimeligt godt trods lidt tekniske
vanskeligheder
e. APV-arbejdet fortsættes i AMorg. Arbejdstilsynet har anmeldt et
besøg inden for det næste år.
f. Coronasituationen giver os hele
tiden nye ting vi forsøger at
forholde os til og agere efter.
Verden omkring os giver også
udfordringer, smittetryk o.l. Vi
tænker i alternative løsninger hvis
der sker noget akut eller hvis vejret
tvinger os til at gentænke
nuværende løsning.
g. Elevtallet pt. 220, vi forventer
221, håber på 222 den 5/9
h. Infomøde 20. august med
kommende Grønt Hold, 30
tilmeldte indtil nu.
i. Nyt tiltag ”fordybelsesdage”, 4
dage frem til efterårsferien.
j. Skoleovertagelse aflyst, vi
forsøger at finde en anden løsning
på de pædagogiske dage.
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Dagsorden/Referat fra bestyrelsesmøde RLS
Torsdag den 13. november 2020
k. Åbent hus lørdag 14. november,
eleverne får fri mandag den 16.
november i stedet.
l. SFO fået nyt lokale under
coronapause/sommerferien.
m. Svømmehal har været et
problem i år. For nu bliver det
Rismøllen, selvom det ikke er
optimalt.
n. Vi mangler buschauffører, så vi
barsler med at sende Søren P. Og
Anders på køreskole.
o. Økonomi gennemgået v. Claus
5. Førskole
a.

a. Gennemgået ved Peter, bilag
fremsendes.

a.

a. Ny aftale for Kristrup Engvej
gennemgået ved René. Der laves et
arbejde/skrift ift. sikkerhed for
elever og ansatte.
b. Ekstraudgifter på Kr. Engvej i
foråret på 8000,- til godkendelse af
bestyrelsen.

a. Godkendt

6. Kristrup Engvej

b. Godkendt

7. evt.
a. Husk at børnene ikke skal fylde
vand på vandflasker på toiletterne.
b. Linjefag 8.- og 9. klasse. Er
musikken gået af mode på RLS?,
Kan vi hjælpe den på fode igen?
hvad sker der p.t. i
ungdomskulturen osv.?
Sættes på som punkt til næste
møde.

Næste ordinære møde den 7. september 2020
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