Referat:
Møde:
Dato:

Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 3. april 2017, Kl. 17.30 – 20.00

Tilstede:
Lotte Grønhøj Andersen
x
Annette Jessen
A
Louise Abel Thomsen
x
Louise Jørgensen
FA
A: Afbud, FA: Fraværende uden afbud.

Henrik Andersen
Heidi Skovgaard
Peter Taulo Larsen
Birgitte Bruun Olesen

x
FA
x
x

Frederik Fiskbæk
Mie Kolvig-Raun
Christine Gad
Klaus Vig Ødegaard

A
A
X
X

Ordstyrer: Lotte G: Andersen

Punkt Emne & beslutning
1

Godkendelse af referat
Referat godkendt

2

Punkter til eventuelt
Ansøgningen omkring bedre trafikforhold.
8.og 9. klasses adgang til at forlade skolen i pauserne

3

Meddelelser
Formanden
Der er kommet en henvendelse fra SB på Vemmelev skole vedr. økonomien omkring skolens
ejendom efter centralisering af kommunens ejendomme. Der spørges til hvordan skolerne
oplever de økonomiske forhold i ændringen.
CG orienterede om at vi pt er ved at få overblik over konsekvenserne af omlægningen. Skolen
analyserer på, om vi nu betaler en højere pris for renoveringsopgaverne endnu tidligere.
Umiddelbart opleves det som at, vi nu får langt mindre for vores vedligeholdelsesmidler end
tidligere.
Skolelederforeningen er gået aktivt ind i sagen.
Lotte giver svar til Vemmelev skole hvordan status er på Baggesenskolen.
Der er kommet henvendelse fra Skole og forælder og DCUM omkring skolens antimobbestrategi.
Lotte har svaret på hvordan skolen arbejder med strategien mod mobning i relation til
skolebestyrelsesarbejdet.
Elevrådet
Ej repræsenteret
Medarbejderrepræsentant
Skolens årlige musical har premiere i indeværende uge.
SFO
Der har været afholdt Talent-show.
Skoleledelsen
CG.
Der er en god stemning på skolen. Sygefraværet er faldet markant, det kan ikke entydig gives en
årsag til faldet.
Der er pt problemer med en ledig stilling, der ikke kan besættes, da vi afventer udmelding om

overtallige lærere fra andre skoler. Konkret betyder det at vi på skolen har ca. 2 lærerstillinger
der er ubesat. Vi undersøger pt om vi kan løse opgave internt og med vikaransættelser.
Skolens facebook side blev præsenteret.
Økonomi
Vi afventer stadig den konkrete økonomiske ramme for 2017.
Regnskab for 2016 for Baggesenskolen viser et overskud på ca. kr. 1,0 mill. Et overskud vi får lov
at overføre til budget 2017.
KØ:
Indskoling og mellemtrin (4.-5. kl.) holder skolernes sangdagsarrangementet fredag den 7. april
kl. 10:00 i multihuset, hvor vi synger med når Copenhagen fil spiller på DR Ultra.

4

Timefordelingsplan
CG gennemgik timefordelingsplanen for skoleåret 2017/18.

5

Ansøgning §16B, ( Bilag medsendt )
CG fremlagde motivation for ansøgningen af §16B.
Bestyrelsen anbefaler ansøgning af §16B

6

Meebook
Der bliver lavet forskellige kurser for personalet i brugen af Meebook, kurserne vil matche alle
medarbejder.
Forældrene vil i efteråret 2017 blive tilbudt introduktioner i Meebook. Hvordan tilbuddet vil blive
skruet sammen vides endnu ikke. Det vil blive taget op på forældremøderne

7

Nyskabelse af første skoledag – drøftelse
Drøftelse om en ny første skoledag, der tydeligt markere at det er en særligdag
Det prioriteres at kommunikationen er vigtigt i forhold til indhold og forventninger til børn,
forældre og personale.
Der er nedsat en arbejdsgruppe

8

Mødeleder til næste bestyrelsesmøde.
Mødeleder ved næste SB-møde: Peter

9

Skolefest
Skolefesten planlægges sådan at alle familier skal kunne deltage.
Planen er at eleverne er med til at lave mad, som kan købes til familievenlig priser.
Der kommer invitation ud snarest.
Der laves Gallafest for udskolingen.
Skolebestyrelsen ønsker en skolefest hvor alle kan deltage uanset familiers økonomi.

10

EVT
Ansøgningen omkring bedre trafikforhold.
Peter kommer med oplæg til respons på afgørelsen fra det politiske udvalg.
8. og 9. klasses adgang til at forlade skolen i pauserne
Der ønskes en diskussion omkring 8. og 9. klassernes adgang til at forlade skolen i pauserne.
Vi justere ikke aktuelt ordningen.
Der ønskes en høring om emnet i elevråd og personalegruppen.

Referent: Klaus Ødegaard

Godkendelse af referat:

Lotte Grønhøj Andersen

Henrik Andersen

Frederik Fiskbæk

Annette Jessen

Heidi Skovgaard

Mie Kolvig-Raun

Louise Abel Thomsen

Peter Taulo Larsen

Vibeke Louise Jørgensen

Birgitte Bruun Olesen

Pkt. kommende møder:
Økonomi – maj mødet
Princip for skole/hjemsamarbejde – maj mødet – CG oplæg
Brug af energidrik i skole og SFO tid
Udviklingspotentiale i SFO
Forældretilfredshedsundersøgelse
Skolens kost politik – gennemgang
Skolefoto
Juleklip

