Dagsorden til virtuelt møde i Samarbejdsrådet på Duborg-Skolen den 24.2.2021 kl. 19.00

1. Godkendelse af referat: er sket virtuelt
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser
a. Heino
i. Coronasituationen
1. Frokostmøder med eleverne
2. ringe til kollegaer og elever
3. fredagsvideoer
4. Duborg Do It
5. lektiecafe*2
6. Coronasituationen
7. Foreløbige søgetal
b. Torben
1. Ny fast vikar
c. Kristof
d. Elevrådet
e. Alexander

4. Abi-Ball på Duborg-Skolen – et elevønske (bilag 1)
5. Brug af skolens bygninger (tidligere vedtaget i SR, men er ikke nået videre)
6. Blokbevillingen indtil budgettet er vedtaget
7. Evt.

Bilag 1
Hej Heino,
Vi fra festudvalget har nu lavet en plan om, hvordan vi forestiller os at fejre vores Abiball på
skolen, med Corona restriktioner.
Vi vil i hvertfald har masker på, så længe der står mange personer i et rum, altså indtil alle
sidder og spiser. Det er kun muligt at købe billetter på forhånd, så at vi har muligheden at få
dataerne og pengene før, og har muligheden for at lave inddelinger. Hvis man så kommer til
skolen igennem døren nede ved gymnastiksalen, vil en person sidde der og få billetterne,
og man har muligheden at aflevere sine ting. Der vil stå et glas champagne for hver og
familierne bliver fordelt på den nederste etage, af en lære eller elev. Pladserne for
familierne blev fordelt og markeret før. De elever fra 13. årgang stiller sig op på gangen fra
det nye bygning til fællessalen, for at vi fra der kan gå forbi familierne, den store trappe ned,
indtil vi står foran musiklokalet. Der kan du måske holde en tale hvis du vil, og gøre det
klassiske navneopråb. På forhånd vil vi allerede hænge lister op, hvor man kan skrive sig
på, for at spise i et bestemt rum. Listerne hvor opdelingen står på vil så også hænge på
dørene. Gennem navneopråb vil familierne blive fordelt i disse rum, på de tre etager.
Bufféet bliver også fordelt på de etager. Hvis man vil holde taler, så kan man enten gøre det
nede, før vi bliver fordelt, eller mens vi spiser, gennem vores Clevertouch. Hvis det så
ender, har vi tænkt os at du måske kan gå rundt på klasserne og sige et par ord til
personerne, og derefter kan de gå ordnet væk.
Passer vores plan sådan eller har du endnu nogle forbedringsforslag/kritik?
Hilsen
Festudvalget

