Dagsorden - Skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 8. august 2016
Kl. 17.30 – 20.00
Deltagere: formand Lotte, forældremedlem Henrik, forældremedlem Annette, forældre medlem
Louise Abel, SFO Lisbeth, lærer Birgitte, konst. Skoleleder Thomas, konst. Afdelingsleder Lilian
Fraværende : Elevrådet (endnu ikke valgt)
Fraværende med afbud: Louise Jørgensen, Peter, Heidi
Ordstyrer: Louise J, blev erstattet af Louise Abel.
Referent: Lilian Jørgensen

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt, uden nogen bemærkninger.

2.

Møderul – forslag vedlagt
Det udsendte bilag/ forslag blev godkendt.

3.

Forældremøder 2016/2017 gennemgang af oplæg fra Peter og Louise T.
Der blev vist et powerpoint oplæg, som blev godkendt med få rettelser og der blev aftalt
følgende deltagelse fra skolebestyrelsen på forældremøderne.
 0. årgang 31.08.16. kl. 18.30: Lotte
 1. årgang 30.08.16. kl. 17.00: Heidi
 2. årgang 18.08.16. kl. 17.00: Peter
 3. årgang 08.09.16. kl. 17.00: Annette
 4. årgang 12.09.16. kl. 17.00: Loise Abel
 5. årgang 14.09.16. kl. 17.00: Louise Abel
 6. årgang 07.09.16. kl. 18.30: Henrik
 7. årgang: ?
 8. årgang 18.08.16. kl. 17.00: Henrik, Lotte og Peter
 9. årgang: ?

Bemærk der mangler dækning for 7. og 9. årgang.
Thomas skriver datoerne ud og efterfølgende meldes tilbage fra bestyrelsesmedlemmerne.
4.

Drøftelse af evt. møde med forældrerødder, herunder udarbejdelse af årsplan fra
skolebestyrelsen.
Det blev aftalt at der på de næste tre bestyrelsesmøder (5/9, 3/10, 7/11) vil der fokuseres på:
 Uro/arbejdsro
 Rullende skemaer (Henrik kommer med et oplæg til næste møde)
 Digital dannelse
Derudover blev der besluttet dato for møde med forældrerødderne, 14. november 2016.08.

5.

Meddelelser
a)
b)
c)
d)

Formanden - ingen
Elevrådet - ingen
Medarbejderrepræsentant - ingen
SFO
SFO kunne berette at normeringen i sommerferie perioden var god. Der var i
gennemsnit 4 pædagoger om dagen og der har været 22 børn i gennemsnit
om dagen. SFO´s oplevelse er, at det har været en god sommer.
e) Skoleledelsen
Thomas oplyser, at:
 Lotte, Birgitte og Thomas er inviteret til møde om budget høring den
16. august 2016.
 Thomas orientere om MeeBook, som er en digital læringsportal. I
forbindelse med Meebook er der pt en udfordring med ugeplaner til
forældrene, da det ikke er særligt forældre venligt. Den langsigtede
plan er at Meebook erstatter Intra på den lange bane.
 Der er kommet en invitation til Åben skolen 3. november 2016 –
Thomas afventer nærmere besked?
 Modtagerklasserne i Slagelse kommune fortsætter som hidtil.
6.

Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt)
 Louise Jørgensen er mødeleder på bestyrelsesmødet den 5. september 2016

7.

Evt.

 (Henrik) Balance på elever der forlader Baggesenskolen og på nye indskrevne elever.
Tilbagemeldingen på spørgsmålet er, at der næsten er balance. Der er lidt flere
udmeldte end indmeldte. Der er flere elever fra 8 årgang, som er taget på efterskole i
dette skoleår.

Pkt. kommende møder:
 Uro og arbejdsro (klassetrivselsundersøgelsen, klasserumsledelse m.m.)
 Digital dannelse
 Brug af energidrik i skole og SFO tid
 Udviklingspotentiale i SFO
 Forældretilfredshedsundersøgelse
 Rullende skemaer – Henrik kommer med oplæg
 Skolens kost politik – gennemgang

