Referat - Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 4. november kl. 17.30 – 20.00

Deltagere: Lotte, Christian, Gitte, Jesper, Louise D, Louise A, Louise L, Birgitte, Thea,
Kajsa, Sophie, Henriette og Helle
Fraværende:
Fraværende med afbud: Louise A, Louise D, Gitte, Sophie
Ordstyrer: Jesper
Referent: Henriette

1. Godkendelse af referat
2. Punkter til eventuelt
3. Meddelelser
a) Formanden
Lotte har kontaktet kommunen vedr. høringssvar, da det ikke var
offentligt tilgængeligt. Det er modtaget og offentliggjort nu.
Hvis der er forældre, der oplever, at deres børn bliver registreret
forkert i forhold til fravær, skal de endelig kontakte kontoret, der
gerne vil i dialog omkring det.
b) Elevrådet
Kajsa har været afsted til et fælleskommunalt elevrådsmøde.
Sidste skoledag for 9. klasserne ønskes fælles for alle skoler i
kommunen.
c) Medarbejderrepræsentanter
Alle de medarbejdere der allerede har afholdt skole-hjemsamtaler, har vendt tilbage, at de er forløbet positivt.
Det bliver mere retfærdigt, at arbejdspresset bliver udlignet.
SFO´en har holdt Halloween. Gyserkælderen var igen et kæmpe
hit blandt børnene.
d) Ledelsen
Helle har været til et budgetmøde med kommunaldirektøren.
Vi kører skole-hjem-samtale ugen lige nu. Ledelsen vil være til
stede, når samtalerne afvikles.
Udskolingen har terminsprøver i denne uge.
AULA er skudt i gang. Vi er udfordret på enkelte ting, som vi
arbejder videre med.
Vi ændrer ringetiderne fra uge 46. Vi rykker spisefrikvarteret lidt,
så det bliver 5 minutter længere.

MUS-samtalerne er begyndt. De kører to gange på et år. Der
bliver gemt 15 minutter til en ekstra samtale i forbindelse med
fagfordelingen.
Toiletter og istandsættelse af faglokaler – vi afventer fortsat svar
fra Kommunal Ejendom.
4. Opfølgning på oktobermøde med klasseforældrerødder
Lotte skriver referat af mødet, som bliver sendt til alle klasseforældrerødderne
og personalet.
Følgende punkter blev drøftet:






AULA
ARLA-automat
Skole-hjem-samtaler
Den åbne skole
Globalt udsyn, innovation og entreprenørskab

Hvordan arbejder vi videre? Måske skal vi lave en arbejdsgruppe, der
koordinere?
Skal der laves en idebank med muligheder?
Hvilke muligheder/ressourcer ligger der allerede i forældregruppen, nærområdet
mm.
Hvordan får vi aftaler ”i hus” med f.eks. virksomhed.
Lotte, Louise L og Sisse vil gerne være med i gruppen. Ledelsen spørger i
personalegruppen, om der er nogle, der gerne vil være med i denne arbejdsgruppe.
5. Beslutningspunkt ” Retningslinie vedr. tilsyn ved elevtransport i
skoletiden” – vedhæftet
Princippet er godkendt med enkelte rettelser.
6. Beslutningspunkt ”retningslinjer for brug af mobiltelefon” – vedhæftet
Princippet er godkendt med enkelte rettelser.
7. Beslutningspunkt ” Princip for når elever forlader skolen i utide” –
vedhæftet
Princippet er godkendt.
8. Valg af ordstyrer til næste møde
Christian
Næste bestyrelsesmøde er den 2. december kl. 17.00 – BEMÆRK ændret
mødetidspunkt.
9. Eventuelt
Ingen punkter

Pkt.








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

