Referat - Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 15. januar 2018 Kl. 17.30 -20.00

Deltagere: Henrik, Mads, Julie, Annette, Birgitte, Lilian, Lotte og Henriette
Fraværende : Gitte Jelen, Louise Jørgensen
Fraværende med afbud: Heidi, Christine, Louise Abel
Ordstyrer: Henrik
Referent: Henriette Vestergaard Christensen
1.

Godkendelse af referat
Godkendt uden kommentarer.

2.

Punkter til eventuelt
Lotte har brug for at vide, om planen til ansættelse af viceskoleleder holder.
Bliver der afholdt møde den 17/1-18 kl. 9.00, som tidligere aftalt. Lotte kontakter selv Christine

3.

Velkommen til ny indskolingsleder Henriette Vestergaard Christensen

4.

Meddelelser
a) Formanden
Er ærgerlig over, at referatet fra forældrerådsmødet ikke findes på forsiden
af intra endnu.
Referatet er sendt til Christine og der har været nogle misforståelser. Lilian
får styr på det, så det komme ud til forældrene via intra den 16/1-18.
Trivselsmålinger der ikke er anonyme – hvordan har Slagelse Kommune
arbejdet med disse målinger???
Lotte kan ikke få svar fra forvaltningen. Lotte undersøger nærmere med
forvaltningen, om oplysningerne er blevet brugt på Baggensenskolen.
b) Elevrådet
Er kommet frem til, at møderne ville være mere effektive, hvis eleverne blev
delt op i mindre grupper.
7. klasserne vil også gerne gå i byen og handle – eleverne vil arbejde for det.
Ønsker fortsat fokus på toiletterne – eleverne vil evt. lave en kampagne
Computere til udskolingen ønskes stadig.
Eleverne ønsker nye ting til LegeBørsen.
c) Medarbejderrepræsentant
Ikke noget at bemærke
d) SFO
Ikke noget at bemærke

e) Skoleledelsen
Ikke noget at bemærke

5.

Skrivelse til kvalitetsrapport 16/17
Henrik ønsker, at Christine laver en handleplan på de indsatsområder hvor det halter i forhold
til landsgennemsnittet og i forhold til de tidligere indsatser, der allerede er sat i gang på
Baggensenskolen.
I den reviderede udgave af kvalitetsrapporten ”mangler” mangler vi kommentarerne fra
skolelederne. Det kunne være interessant, at se disse.
Lotte: det kan være svært at konkludere ud fra tallene – hvad de dækker over.
Hvordan bliver der evalueret i forhold til læringssamtalerne.
Hvordan bliver de enkelte elevgrupper løftet fagligt
Hvordan er vores kompetencedækning i forhold til liniefag
Handleplaner med fokus på faglig udvikling og progression.

6.

Planlægge valg af bestyrelsen
Valget skal annonceres fra forvaltningen senest den 2. onsdag i marts.
Valget skal være afsluttet senest den 18. juni 2018
Skal offentliggøres på skolens hjemmeside senest den…
Måske lave et fælles arrangement, for at trække nye kræfter til bestyrelsen.
Evt. et stillermøde i forbindelse med skolefesten den 18/5-18
Måske en forældreaften med et tema – Lilian og Lotte arbejder på, at finde en oplægsholder.

7.

Anti moppestrategi
Skal gennemgås en gang om året. Punktet bliver rykket til næste møde hvor Christine
deltager. Vigtigt at inddrage digital dannelse. Oplæg som er ajourført skal revideres og
kvalificeres sammen med medarbejderne, så det kan blive præsenteret for bestyrelsen.

8.

Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt)
Annette

9.

Evt.
Ingen punkter

HUSK valgfagspunkt til bestyrelsen – skal med til næste møde.

Pkt. kommende møder:






Principper for kommunikation mellem skole og forældre
Princip for skole/hjemsamarbejde
Brug af energidrik i skole og SFO tid
Udviklingspotentiale i SFO
Forældretilfredshedsundersøgelse





Skolens kost politik – gennemgang
PC politik/mulighed for brug af PC, eller udlån
Valgfag – bestyrelsesmøde i februar md.

