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Referat onsdag den 19. august 2020 kl. 18.00 til 20.00 i Pauserummet 
 
Repræsentanter  
Vakant forældrerep. – afventer suppl. valg  Camilla Kruse (CA)   
Vakant forældrerep. – afventer suppl. valg  Gitte Boysen (GB) referent 
Tanja Frey Aasted                    Vakant elevrep. – afventer valg 
Henrik Jørgensen, fmd. og mødeleder           Vakant elevrep. – afventer valg 
Betina Ingerslev     Jens Olsen (JO), skoleleder 
Henrik Lunde Rasmussen     Line V. Vahlgren (LV) referent/ad hoc 
Henriette Bohn Jensen n.fmd.    Jens Peter Fisker (PF) referent/ad hoc  
Anette H. Martin (SFO-AM)    Daniel Frandsen deltager under punkt 140  
 
        
 

Punkt 136 Opfølgning siden sidst (O/5 min) 
Vi skal drøfte hvad vi skal have fokus på i fremtiden set i lyset af 
udmeldinger af SB.  
 
Formandsgruppen forsøger at sætte fokus på udbuddet af læringsportaler i 
kommunen. Eleverne arbejder i vidt omfang i læringsportaler og kopier 
fremfor bøger. Derfor er det vigtigt at behovet bliver dækket og kvaliteten 
er i orden.  
 
Omfordelingen af inklusionsmidlerne er tilsyneladende gået i stå. Arbejdet 
med ny model blev sat i gang for et halvt år siden, hvor meldingen var, at 
puljen overordnet set er tilstrækkelig, men skævt fordelt, da 
fordelingsmodellen ikke er opdateret siden 2011. Dette er meget 
utilfredsstillende for Mosedeskolen, da vi har et stort merforbrug på 
området, som pt. dækkes af bevillingen til almenområdet. 

Punkt 137 Status på skolestarten 2020/21 med Corona restriktioner (O/D 15 
min)  
Alle tiltag er sendt ud til forældre. Pt. er der fokus på mundbind. I Greve 
læner man sig op ad sundhedsministeriets retningslinjer. Mosedeskolen 
tager ikke kollektiv transport på ture, men afventer nye retningslinjer. Kan 
vi bede forældre om at give børnene mundbind med? Nej, det kan vi ikke. 
Har der været læringstab i foråret? Umiddelbart ikke, men der har været 
undervist forskelligt. God skolestart for 0. klasse selvom forældrene ikke 
var med inde i klassen.  
 
Opfordring til at gøre noget med glemmetøjet, da forældrene nu ikke har 
adgang til at lede i bunkerne. 
 
Input til det videre arbejde:  

- Evt. reducere pres på fællesarealer ved forskudte pauser 
- Instruks om, hvad vi gør ved corona-udbrud 
- Plan for tilrettelæggelse af fjernundervisning, hvis der kommer 

endnu en nedlukning af skolerne. 
 

Punkt 138 Proces omkring suppleringsvalg til skolebestyrelsen (D/15 min) 
Der skal vælges 2 nye forældrerepræsentanter samt suppleanter. 
Bestyrelsen laver et opslag på AULA med opfordring om at stille op og 
formanden skriver til kontaktforældrene. 
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Punkt 139 Høringssvar til budget 2021-2024 se bilag (O/D/20 min) 
Forvaltningens budgetkatalog blev drøftet. Igen udelukkende spareforslag, 
hvoraf flere var genfremsat fra sidste år.  
GB og JO laver udkast for MED og sender til SB. Der sendes fælles svar. 
 

Punkt 140 Drøftelse:  I forbindelse med budget 2021-2024 har Byrådet 
igangsat en analyse af muligheder for at få kommunens fritids- og 
ungdomsklubber ind på skolerne. Besøg fra CfDS. Bilag er sendt ud 
(D/ca. 45 min) 
Mette Haarder orienterede om baggrunden for høringsrunden og modellerne 
for at flytte klubberne ind på skolerne. En god drøftelse med gode pointer, 
hvor bestyrelsen gjorde klart, at præmissen var, at vi kun kender den 
model, hvor klubben ligger på skolens matrikel, som det hele tiden har 
været på Mosedeskolen. Derfor havde vi ikke mulighed for at forholde os til 
fordele og ulemper ved den anden model, hvor klubberne ligger adskilt fra 
skolerne på selvstændige matrikler.  
Vi afventer Mettes udkast til referat, som vi får til kommentering. 
 

Punkt 141 Kort nyt (O/15 min): 
• Elever 

Deltog ikke på dagens møde, da der endnu ikke har været valg til 
elevrådet. 

• Skolebestyrelsen 
Tune Skole vil gerne komme med et oplæg om erfaringerne med 
mobilfri skole. Tanja inviterer til et af de kommende møder.  

• Medarbejderrepræsentanter 
På næste personalemøde drøftes der bl.a. holdninger til mobilfri 
skole. 

• Ledelsen 
Behov for afklaring af det fremadrettede ansvar for 
forældreforeningens midler Et medlem meldte sig og overtager 
opgaven.  
Skolens økonomi: Pt. er der et merforbrug på 220.000 kr. Hvilket er 
acceptabelt set i lyset af de stigende, ufinansierede omkostninger til 
inklusionsområdet samt at vi bærer et underskud fra sidste år med 
ind i dette regnskabsår. Det er et øjebliksbillede, der hurtigt kan 
ændre sig, ikke mindst i disse tider med Covid-19 tiltag. 

Punkt 142 (O/5 min) Evt. sager uden for dagsorden/på lukket del af mødet 
 

 
D: Dialog  B: Beslutning  O: Orientering 
 

Punkter til kommende møder 
• Brug af forældreforeningens midler 
• Kontaktforælderrollen 
• 2. drøftelse mobilfri skole 
• Røgfri skole for eleverne 
• Erfaringer med nær- og fjernundervisningen under Covid-19 nedlukning i foråret 2020 
• Fokusområder for bestyrelsesarbejdet 

 
Med venlig hilsen 

                                                                                          Henrik Jørgensen                         Jens Olsen 
Formand                         Skoleleder 
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