Referat:
Møde:
Dato:

Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 6. februar 2017, Kl. 17.30 – 20.00

Tilstede:
Lotte Grønhøj Andersen
Annette Jessen
Louise Abel Thomsen
Vibeke Jørgensen

x
x

Henrik Andersen
Heidi Skovgaard
Peter Taulo Larsen
Birgitte Bruun Olesen

x
x

Frederik Fiskbæk
Mie Kolvig-Raun
Christine Gad
Klaus Vig Ødegaard

Ordstyrer: Christine Borup Gad

Punkt Emne & beslutning
1

Godkendelse af referat
Godkendelse af referat fra 5. dec. 2016 udsættes til næstkommende
møde

2

Punkter til eventuelt
Punkt vedr. nyskabelse af 1. skoledag dagsordenssættes på mødet i
marts.

3

Meddelelser
Formanden
Forældrehenvendelse vedr. uro i klasserne når der er vikarer. Hvordan
klædes vikarer på til arbejdet i med børnene.
Svar: Der er udarbejdet en vikarpjece der skal understøtte Vikarerne i
deres arbejde. PT er der Thomas, der ansætter og vejleder Vikarer.
PT har vi en annonce i lokalavisen, hvor vi søger efter tilkaldevikarer,
gerne med erfaring for lignende opgaver.
Elevrådet
Ej repræsenteret
Medarbejderrepræsentant
Ej repræsenteret
SFO
Nødpasning. Der er sendt information ud til alle forældre med børn i
SFO. Der forventes få børn denne dag. Pasningen foretages af
studerende og faste vikarer.
Skoleledelsen
Refererede fra Ledelsesinternatet.

4

Ledelsesstruktur og velkomst til Klaus – info Christine
Orientering om ledelsens oplevelser af ledelsesdagene

5

Ledelsesdage om inklusion – Info Christine
Orientering om NEST-projektet.
VL-projekt. Der arbejdes på et videre forløb omkring feedback til og

Ansvarlig

x
x

blandt medarbejdere.
6

Sikker skolevej – Info Peter
Peter har kontaktet til Vej og Park vedr. ønsket om fodgængerovergang
på Teilmanns allé.
Forslaget skal til politisk behandling den 6. marts
Skolebestyrelsen tager kontakt til lokale medier (Sjællandske og
Korsørposten), omkring skolens ønske om fodgængerovergangen

7

Peter og Lotte

Sociale medier, hvordan beskytter vi lærere og elever.
Skolebestyrelsen diskuterede brugen at sociale medier og digital
dannelse ud fra et oplag fra Lotte.
Bestyrelsen ønsker øget fokus på emnet og vil gerne inddrage
forældregruppen som ansvarlig i den digitale trivsel.
Temaet drøftes igen på det kommende møde.

Skolebestyrelsen vil på næste møde vedtager et holdningsnotat i
forhold til brugen af sociale medier.

8

Gennemgang af skole/hjem samarbejdet
Udsat til næste møde. Materiale uddelt.

9

Lukket punkt – Info Christine

10

Mødeleder til næste bestyrelsesmøde
Louise.

11

Evt.
Næste skolebestyrelsesmøde. Flg. punkter skal prioriteres:
Principper for skole- og hjemsamarbejde.
Nyskabelse af 1. skoledag.
Brug af sociale medier

Klaus takkede for blomsten.
Referent: Klaus Ødegaard
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Skolebestyrelsen huskeliste til kommende:
 Meebook ( Thomas )
 Brug af energidrik i skole og SFO tid
 Udviklingspotentiale i SFO
 Forældretilfredshedsundersøgelse
 Skolens kost politik – gennemgang
 Nyskabelse af første skoledag – drøftelse på januar mødet
 Skolefoto
 Juleklip

