Referat - Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 12. august kl. 17.30 – 20.00
Deltagere: Lotte, Christian, Gitte, Jesper, Louise A, Louise D, Louise L, Birgitte, Thea,
Kajsa, Sophie, Henriette og Helle
Fraværende: Louise D
Fraværende med afbud: Louise A
Ordstyrer: Lotte
Referent: Henriette

1. Godkendelse af referat
Godkendt uden kommentarer.
2. Punkter til eventuelt
3. Meddelelser

a) Formanden
Lotte har været til dialogmøde i Center for Unge den 13. maj. Det
gik meget på besparelser over de næste 3 år. Der skal spares
0,7 % hvilket svarer til ca. 9 millioner.
Lotte har været med til velkomstmøde for nye 0. klasser og
translokation for 9. klasserne.
b) Elevrådet
Der var et møde inden ferien, hvor de nye repræsentanter blev
præsenteret. Formand og næstformand er blevet valgt. Det blev
Kajsa fra 9.X og Sophie fra 9.Y
Der vil være smagsprøver på produktet til vores Arla-Automat på
fredag. Derefter bliver det besluttet, hvilke produkter der kommer
til at være i automaten.
Første elevrådsmøde bliver afholdt den 13. august.
c) Medarbejderrepræsentanter
Vi har været i gang en uge nu.
Skolefesten gik godt. Vi var rigtig mange, så det var super flot.
SFO´en har haft børn hele sommerferien. Det har været en god
opstart for vores nye 0. klasser, som begyndte den 1. august.

d) Ledelsen
En stor hilsen og tak fra Sisse for blomsterne.
Vi har holdt vores første ledermøde.
Vi har ansat 3 nye lærere – alle mænd, som er falder godt til på
skolen allerede.
Vi har en sygemelding i øjeblikket, som bliver dækket af en af de
faste lærere.
Det har været en god og rolig opstart, hvor der har været diverse
møder og tid til forberedelse.
Vi har holdt et personalearrangement med stor succes.
Vi har sagt velkommen til de nye elever i 0.klasse.
Fotografen er gået i gang med klassefoto.
9. klassernes afgangseksamen forløb godt.
ARLA automaten er endelig kommet.
4. Forældremøder uge 34
Tilmeldinger er lagt ud på intra. Alle møderne begynder i Multihuset, hvor
ledelsen og bestyrelsen deltager i begyndelsen af alle møder.
Punkter fra bestyrelsen kunne f.eks. være:
 Hvad arbejder vi med?
 Hvordan kan vi bruges?
 Hvad har vi været med til at beslutte?
 Forældrerådsrepræsentanter
 Skole/hjem-samtaler
Datoerne er fordelt mellem medlemmerne, så der er repræsentanter på alle årgange.
Lotte lavet et skriv med punkter, der skal med, så det bliver ensartet på alle årgange.
Bestyrelsens møde med forældrerepræsentanterne bliver mandag den 28. oktober kl.
18.30-20.00.
5. Drøftelse og prioritering af sommeren og efterårets arbejde i bestyrelsen
Vi har en del gamle punkter fra den tidligere bestyrelse. Skal de punkter stadig
være på eller er der andre forslag.
Punkter med kostpolitik udgår, da Slagelse Kommune allerede har en.
Anti mobbestrategi skal der fortsat arbejdes med. Input fra personalegruppen.

Kommunikation skal der også arbejdes med – hænger automatisk sammen med
mobbestrategien.
Udviklingspotentiale i SFO er stadig aktuel at tage op.
Fagligt løft i naturfag – skal fortsat udvikles. Vi arbejder videre med punktet.

6. Budgetopfølgning
Vi følger udviklingen i økonomien. Budgettallet passer godt i forhold til sidste
skoleår.
7. Aula
Aula er udskudt til oktober. Der er stadig intet nyt om startdatoen.
Vi har besluttet at ugeplaner skal laves i Meebook, så det bliver ensartet på
skolen. Der er dog den udfordring lige nu, at eleverne ikke kan se den.
8. Røgfri skole
Vi mangler skilte, der skal hænges op på skolen. Personalet og forældrene er
blevet informeret.
9. Elevernes nationale trivselsmåling
Er gennemgået med de fokuspunktet vi gerne vil arbejde videre med.
10. Valg af ordstyrer til næste møde
Christian
11. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 2. september kl. 17.30

Pkt.






kommende møder:
Anti mobbestrategi
Principper for kommunikation mellem skole og forældre
Udviklingspotentiale i SFO
Forældretilfredshedsundersøgelse
Hvordan går det med fagligt løft i naturfag

