Referat:
Møde:
Dato:

Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 12. juni 2017, Kl. 17.30 – 20.00

Tilstede:
Lotte Grønhøj Andersen
x
Annette Jessen
fa
Louise Abel Thomsen
x
Louise Jørgensen
x
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

fa
fa
x
x

Ordstyrer: Peter Taulo Larsen
Punkt Emne & beslutning
1
Godkendelse af referat
Referat godkendt og underskrevet.
2

Punkter til eventuelt
Fokus på toiletter.
Principper for kommunikation mellem skolen og forældre.

3

Meddelelser
Formanden
Intet af referere
Elevrådet
Ej repræsenteret
Medarbejderrepræsentant
Intet at referere
SFO
Der er etableret nødpasning tirsdag den 27. juni, hvor Peter Taulo Larsen fra SB og 2 vikarer
varetager pasningen i SFO’en, da personalet deltager i skolens sommerferiefrokost.
Mandag den 7. august er der arrangeret nødpasning, da alle lærere og pædagoger i indskolingen
skal på fælles kursus i klasseledelse kl. 9:00-13:00. Der er planlagt vikardækning og besøg fra
gymnastikforeningen GF Storebælt i formiddagstimerne.
Skoleledelsen
Fagfordelingen er lagt, nu står der tilbage at lægge det egentlige skema.
Skolen har to ledige lærerstilligner, som forventes besat ultimo juni.
I det kommende skoleår vil Baggesenskolen samarbejde med præsterne fra Korsørs kirker om et
undervisningsforløb i kristendom og historie. Præsterne vil komme på skolen og i samarbejde
med de pågældende lærere lave et forløb, hvor kristendommen sættes i et historisk perspektiv.

4

Evaluering af skolefest
Det var skolebestyrelsen opfattelse at der var en god stemning. Dejligt at se alle de spændende
aktivitetsboder i skolegården.

Elevernes optræden i Hallen ved festen begyndelsen var rigtig flot. Det er ønskeligt, at det
kommer på skolens hjemmeside.
Opsendelsen af ballonerne er en god tradition, men det var umuligt at høre, hvad der blev sagt.
Det anbefales, at der bruges megafon/mikrofoner.
Skolebestyrelsens kaffebord var ikke så velbesøgt, da den lå noget tilbagetrukket under
halvtaget.

5

Info valgfag
Valgfagene for 7. og 8. årgang vil blive placeret, så de afvikles i hele uger, én uge i efteråret og en
uge i foråret. Valgfagene for 9. klasse vil derimod blive placeret ugentligt, da det ikke har været
muligt at lave lignende model som på 7. og 8. klassetrin.

6

Fordeling af forældremøder
På skolebestyrelsesmøde den 14. august vil forældrerepræsentanterne planlægge hvem der
deltager forældremøderne på årgangene.
Lotte og Louise A.T. vil forinden lave udkast til hvilke temaer skolebestyrelsen vil orientere om på
forældremøderne.

7

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

8

Lukket punkt

9

EVT
Fokus på toiletter
Bestyrelsen ønsker fortsat fokus på skolens toiletforhold både i forhold til renholdelse og den
generelle standard. Christine orienterede om, at der pt er dialog med rengøringsafdelingen om
øget rengøring ligesom der er en plan for renoveringen af toiletterne.
Principper for kommunikation mellem skolen og forældre.
Punktet dagsordensættes på et senere skolebestyrelsesmøde

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:
Princip for skole/hjemsamarbejde
Brug af energidrik i skole og SFO tid
Udviklingspotentiale i SFO
Forældretilfredshedsundersøgelse
Skolens kost politik – gennemgang
Skolefoto
Juleklip
Principper for kommunikation mellem skolen og forældre.

