Referat:
Møde:
Dato:

Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 1. maj 2017, Kl. 17.30 – 20.00

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

Henrik Andersen
Heidi Skovgaard
Peter Taulo Larsen
Birgitte Bruun Olesen

x
FA
A
x

Frederik Fiskbæk
Mie Kolvig-Raun
Christine Gad
Klaus Vig Ødegaard

FA
FA
X
X

Ordstyrer: Annette Jessen

Punkt Emne & beslutning
1

Godkendelse af referat
Referat godkendt

2

Punkter til eventuelt

3

Meddelelser
Formanden
Intet at referere
Elevrådet
Ej repræsenteret
Medarbejderrepræsentant
Intet at referere
SFO
Intet af referere
Skoleledelsen
CG.
Er i fuld gang med fagfordelingen. Der er en god proces, hvor personalet er meget positive og
engagerede.
I den forgangne uge har Der været en del skriverier omkring, at skolen ikke har kunne låne
lokaler til et møde vedr. møde om HPV-vaccine. Ønskes det at benytte skolens lokaler til møder,
skal dette altid gå via kulturafdellingen, som står for lokalebookning.

4

Økonomi
CG gennemgik økonomien skoleåret 2017/18.
Overførsel af midler skyldes primært ikke-afholdte udgifter i 2016. Dertil kom melding om at
skolen skulle være opmærksom på forbrug og vise mådehold
Skolen vil i 2017 afholde udgifter til personaleuddannelse i VL, Meebook og klasseledelse.
Der er ansat en ny lærer, der begynder 1. juni.
Der er stadig en ledig stilling – primært til udskoling
Der bliver 3 0.klasser det kommende år. Connie, pædagog i SFO’en er det kommende år i
0.klasse
Modtagelsesklasserne er stort set fyldt op, elevtallet i modtagelsesklasserne ser ud til at holde

niveau.
Fagudvalgene har sendt ønsker til indkøb, der er bevilget både til Need to have-indkøb og nogle
nice to have-indkøb.
Der er afsat midler til valgfag.
Generelt har skolen en god økonomi. Hvor vi er meget opmærksomme på forbruget.
Der er fokus på skolens vedligeholdelse i relation til at center for ejendommen har overtaget
driften.
5

Princip for skole/hjemsamarbejdet
Punktet udsat.

6

Info om skolefest
Skolefesten bliver lidt at sammenligne med en markedsfest, med flere madboder, de vanlig
klasse boder i skolegården og cafe i hallen – krydret med lidt underholdning.
Afhængig af tilmeldingen vurderes bordopsætning i hallen.
Der bliver ikke mulighed for at bestille mad som tidligere til for nogen høje priser. Maden kan
købes og betale på stedet.
Mad og drikke
Madboderne vil sælge let og prisbilligt mad. Maden er laves af 5.- og 6. årgang. Det vil blive
halvfabrikata. Fx Pizza, pastasalat og pølser m. Brød.
Overbygningen får deres egen gallafest i multihuset, hvor de spiser og fester.
Der vil være diskotek i gymnastiksalen i hallen for 0.-6 kl + evt mindre søskende.
Skolebestyrelsen laver kaffebar under halvtaget.

7

Info til drøftelsen om, at udskolingseleverne ønsker at forlade skolen i frikvartererne
Da skolen har tilsynspligten, kan skolen ikke tillade elever som udgangspunkt kan forlader skolen.
Skolen har ansvar for eleverne. Hvorfor vi fastholder nuværende procedure, hvor elever kan få
tilladelse til at forlade skolen ved særlige behov
Henrik Andersen giver udtryk for, at han er ikke enig i denne procedure.

8

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

9

Lukket punkt

10

EVT
Henrik gør opmærksom på, at der er problemer med at sæben i automaterne på elevtoiletterne
ikke er uparfumeret.

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

Birgitte Bruun Olesen

Pkt. kommende møder:
Brug af energidrik i skole og SFO tid
Udviklingspotentiale i SFO
Forældretilfredshedsundersøgelse
Skolens kost politik – gennemgang
Skolefoto
Juleklip

Vibeke Louise Jørgensen

