Fællesbestyrelsen
Agerbæk Skole og Starup Børneby
Møde om genåbning af skolen for 0. – 5.
klasse
Dato: Tirsdag den 14. april kl. 17.00 til 18.30
Sted: Virtuelt møde
Fraværende:
Referat
1.
2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Gennemgang vejledning og instrukser til skole og
dagtilbud.
Der laves en drejebog for Varde Kommune som
afventes.

Under gennemgangen af punkterne blev
det forklaret, hvordan dagens
opstartsmøder med medarbejderne
havde været på skolen i Starup,
børnehaven i Starup og skolen i Agerbæk.







3.

Herunder lokalt udarbejdet instruks til
skoledelen. Bilag vedlagt
Hygiejnekasse til klasserne.
Legetøj og fælles ting
Ekstra rengøring
Fysisk mappe til medarbejderne

Fordeling af elever i klasserne
Forkortet skoledag ønskes. Tilladelse gives fra
forvaltningen.




Forslag til fordeling af eleverne
Bilag vedlagt
Tilretning sammen med personale

Der er et tidspres, da børnehaven åbner i
morgen. Skolen åbner for 0. -3. klasse
fredag den 17. april og 4. – 5. klasse
mandag den 20. april.
Dagens møder med medarbejderne er
holdt udendørs, hvor åbningen og
retningslinierne er drøftet med
medarbejderne.
Der er en positiv tilgang til opgaven hele
vejen rundt blandt medarbejderne.
Den lokale instruks for håndvask blev
gennemgået.
På nuværende tidspunkt afventes den
politiske beslutning om, at skolerne i
Varde Kommune afkorter skoledagen til
at vare mellem 4 og 5 timer. Denne
behandling forventes foretaget onsdag i
denne uge.
Der lægges i retningslinierne for
genåbning af grundskoler op til, at der er
tale om nødundervisning og dermed også
mulighed for afkortning af dagen. De
enkelte skoler skal finde løsninger, som er
mulige lokalt.
Vores serviceledere i Agerbæk og Starup
har lavet opmålinger og indrettet
klasselokalerne, så der er 2 M i mellem
eleverne. De forskellige klasseteams har
været med rundt og godkende lokalerne.
Også i børnehaven lægges der op til at
holde afstand og være mest muligt
udenfor.

Medabejderne planlægger derfor ud fra
at være mest mulig undenfor i den
kommende periode.
Nogle elever vil skulle skifte klasse.
Eksempelvis rykkes 2. og 3. klasse i
Agerbæk over i 7. klassernes klasselokale.
4.

Fordeling af voksne til klasserne



5.

Fordeling af voksenressourcer i klasserne
Skal der laves hele dage med voksne på
samme klasse eller skal vi lave et skema med
skift i løbet af dagen?

Udeundervisning
Der lægges op til, at skoler og dagtilbud er mest
muligt udenfor i den kommende periode.
Eksempler på muligheder Starup
- Skolen
- Stadion
- Naturuniversitetet
- Sdr. Starup Plantage
- Spejderhytten
Eksempler på muligheder Agerbæk
- Skolen
- Boldbanen – telt lejet – håndvaskerække laves
- Stadion
- Madpakkehuset
- Spejderhytten
Er der øvrige muligheder, som Fællesbestyrelsen kan
se eller bidrage med?

6.

Sårbare medarbejdere og elever



7.

Arbejdsgang og kommunikation omkring
dette
Hjemmeundervisning til elever, som ikke
møder op

Eventuelt

Der arbejdes frem mod, at der er i
størstedelen af undervisningen er to
voksne tilstede pr. klasse i forhold til at
kunne holddele. Der er regnet ud fra, at
de samme voksne primært er med
klassen hele dagen herunder også i
pauserne. Af hensyn til udeundervisning
og at bruge naturen er det optimalt med
færrest mulige skift i løbet af dagen. Der
planlægges ud fra at færrest mulige
voksne er med de respektive klasser.
Retningslinierne fra Sundhedsstyrelsen
lægger op til, at dagligdagen i både
børnehaven og skolen i størst muligt
omfang planlægges til at foregå
undendørs.
Der har hen over påsken været kontakt til
Agerbæk Sportsforening, FDF Agerbæk,
Agerbæk Ungdomsklub, Agerbæk
Borgerforening, Starup Idrætsforening,
Starup jagtforening med henblik på at
benytte områder og faciliteter.
Der er meget stor velvilje til at hjælpe
skolen, børnehaven og SFO i denne
situation.
I Agerbæk er der lejet et telt, som
opsættes ved boldbanen og der indkøbes
hånvaskefaciliteter.
Der indkøbes mere rengøringshjælp til at
løfte opgaven omkring hyppigere vask af
legetøj.
Mest mulig legetøj pakkes væk i denne
periode i både børnehave og skole.
Elever og voksne i risikogruppen bedes
drøfte situationen med egen læge.
Der vil komme mange situationer, som vi
skal tage stilling til, og vi vil læne os op af
sundhedsfaglig ekspertise undervejs.
Der laves et forældrebrev, som orienterer
om genåbningen.

