Referat – Skolestyrelsesmøde
Mandag den 5. marts 2018 kl. 17.30 – 20.00
Deltagere: Christine, Lotte, Gitte, Henrik, Julie, Louise, Louise Abel, Birgitte, Annette og Helle
Fraværende: Mads
Fraværende med afbud: Heidi
Ordstyrer: Louise Abel
Referent: Helle
1. Godkendelse af referat - udskudt
2. Punkter til eventuelt
3. Præsentation af ny viceskoleleder Helle Smidt Haim
Tak for blomster fra bestyrelsen
4. Meddelelser
a. Formanden
Møde med Borgmester om vores støttepunkt – han lyttede og noterede – han vender
tilbage.
Høringssvar udarbejdet af bestyrelsen (modsat normalt sammen med ledelsen)
b. Elevrådet
Snakker stadig om rengøring/hygiejne på toiletterne.
Legebørsen er ikke vendt tilbage til Julie med ønsker.
Fra det lille elevråd er der også et fokus på hygiejne på toiletterne
Ønsker en mere aktiv skolegård
c. Medarbejderrepræsentant
Medarbejderne er glade for at der er igen er en fuldtallig ledelse.
God stemning i personaleflokken
Meget fokus på strejke/lockout
d. SFO
Skoleleder fortæller, at de meget gerne vil have en medarbejderrepræsentant.
Dejligt med et flot talentshow
e. Skoleledelsen
Orientering om at vi er opmærksom på mulig strejke/lockout.
Økonomisk overskud er bevidst da der er skudt udgifter: Overført integrationsmidler,
gardiner, møbler, personalesager og nyt kaldesystem.
Ønske om internat for personalet i det kommende skoleår.
Snak om hvilken plan der er for at nedsætte sygefraværet

5. Skolefest
Møde i udvalget – hver klasse pynter bord – gallafest for udskolingen – opdrage udskolingen
til at man sidder og spiser sammen.
Der er i udvalget besluttet at man selv har mad med, så alle familier kan være med.
Der vil i tidligere stil være boder.
Undersøger om der kan sættes telt op i forbindelse med hallen.
Man kan opfordre til i klasserne at bruge det som et trivselsarrangement – der kan
opfordres til fælles mad i klasserne.
Skoleleder fremlægger, at der er et stort ønske om at rykke fra fredag den 18. maj til
torsdag den 17. maj. Stor udfordring med børn der er forhindret, da det er en fredag op til
pinse og man skal afsted på ferie. Ligeledes er personalet ikke begejstret for fredag.
Stor snak om for og imod torsdag og fredag.
Skoleleder tager det med tilbage og træffer en beslutning
6. Valg til skolebestyrelse
Skoleleder fortæller at der 4. april bliver inviteret til forældreaften med foredrag af Søren
Østergaard - 3 i en aften
Efter Søren Østergaard samler skoleleder op og derefter cafesnak skolebestyrelsesmedlemmerne fordeler sig.
Præsentation af ledelsen – formanden ser gerne at vi præsenterer os.
Efterfølgende er der valg til bestyrelsen.
Der er tidligere kommet en god ide til hvordan bestyrelsen på en lidt let måde præsenterer
bestyrelses arbejde hver bestyrelsesmedlem optager sig selv med lidt om hvad vi har
stået for.
Ønsker at sende et budskab om at skolebestyrelsen er forældrenes talerør – vi er ikke
ledelsens modstandere men samarbejdspartnere. At vi som forældrebestyrelse ikke tager
sig af personsager.
Formanden sender tidspunkter ud og giver alle et punkt at tale om.
7. Godkendelse af Timefordelingsplanen for kommende skoleår
Skoleleder gennemgår
Snak om de forskellige timers placering
Snak om mulighed for svømning på 3. årgang, skoleleder vil gerne undersøge om der kan
være mulighed for at fortsætte inden for skolens økonomi.
Snak om deadline for godkendelse af valgfag i kommunen
Drøftelse af hvordan årgangene har valgfag på tværs af årgangene.
Timefordelingsplanen er godkendt
8. Ansøgning om læringssamtaler paragraf 16B
Christine fremlægger, at vi stadig arbejder med synliglæring – vi ønsker at nedsætte
timetallet med en time for at lave læringssamtaler (dvs. en time med to lærere)
Ansøgning sendes afsted

9. Høringssvar til ”Budgettildelingsmodel for specialskoler” og ”Justeret
garantitildeling på almenskolerne”
Skoleleder kommer med udkast som hun har haft med på MED udvalg. Skolebestyrelsen
kigger derefter på det.
Høringsfristen er den 19. marts

10. Anti mobbestrategi
Skal op på MED den 7. marts
Det handler meget om at vi ønsker at få strategi for digitale medier.
11. Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt)
Næste møde 9. april – mødeleder Lotte
12. Evt.
Præsten har et ønske om at tale med skolebestyrelsen om placering af
konfirmationsforberedelse.
Skal Baggesenskolen udpege en repræsentant til UngSlagelse – der var tale om det da
Martin var her – der er sendt et svar med en efterlysning på en beskrivelse af opgaven.

Punkter til kommende møder:
 Referater fra to møder
 Anti mobbestrategi
 Høringssvar
 Principper for kommunikation mellem skole og forældre
 Principper 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

