Referat - Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 2. december kl. 17.00 – 18.30

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

1. Godkendelse af referat
Godkendt uden kommentarer.
2. Punkter til eventuelt
Lucia
3. Meddelelser
a) Formanden
Lotte har været sammen med de andre skolebestyrelsesformænd.
Der er blevet lavet et netværk, hvor formændene kan bruge
hinanden.
De har ønsket, at få et møde med Børne og Unge forvaltningen og
kommunaldirektøren Frank E. Andersen
Der bliver et møde i januar, hvor flere politikere allerede har
meldt sig på banen.
Bestyrelserne har samlet lavet et kort og præcist høringssvar, der
er sendt videre.
Lotte indkalder til et møde i januar. Der er tidligere, efter mødet
med forældrerødderne, blevet lavet en gruppe, der gerne vil
arbejde videre med punkter fra dette møde.
b) Elevrådet
Der er et kommunalt elevrådsmøde i morgen.
Ellers er der ikke noget nyt siden sidst.
c) Medarbejderrepræsentanter

Vi har haft juleklippeklistredag på hele skolen.
Vi er blevet lidt forkælet med en julekalender af ledelsen.

d) Ledelsen
Thea har orlov og der er ansat en pædagog, der starter senest 1.
januar. Vi overvejer, om der skal findes en suppleant til
bestyrelsen.
Vi har ansat en ny lærer. Michael Steffen Petersen, der starter 1.
januar.
Der er julehygge i personalegruppen. Vi skal holde julefrokost på
fredag, med stort fremmøde.
UPV – der er lidt snak om, hvordan de skal udfyldes. Det har
været lidt uklart og derfor arbejder vi videre med, hvad kravene
egentlig er.
Organisationsudviklingen er der en del politisk røre omkring. Det
bliver spændende at se hvor det hele ender. Lige nu arbejder vi
lidt sammen med Eggerslevmagle Skole og Vemmelev Skole. Vi vil
kigge på hvilke muligheder der er, som kan gavne alle tre skoler.
Vi har været med i en prøvehandling sammen med Nordbycentret
i indeværende skoleår. Vi har søgt midler hos Egmont Fonden til
at udvikle projektet. Vi håber ansøgningen går igennem. Projektet
har primært fokus på ”Den gode skolestart”. Hvor kan vi gøre det
endnu bedre?.
Vi har koncert på skolen den 3. december, hvor vores elever fra
5. årgang spiller sammen med Slagelse Garden.
4. Budget opfølgning
Vi følger tallene meget tæt, så vi holder budgetterne.
Vi har fået nogle ekstra udgifter pga AULA – flere medarbejdere får brug for en
I-pad til at håndtere følsomme oplysninger.
Vi har indkøbt 3 nye kopimaskiner, som kommer medio december.
5. Evaluering på skole-hjem-samtaler
 Det var en positiv oplevelse. Det var hurtigt og effektivt.
 Det var en god opstilling af borde. Det var ikke muligt, at høre de andre
elever eller forældre.
 Det kan måske være en udfordring, når eleverne skal gå fra
undervisningen.
 Der har ikke umiddelbart været kommentarer fra forældrene – andet end
positivt

 Personalet har også været positivt indstillet overfor konceptet og er
kommet med positiv tilbagemeldinger
 Der har været et stort fremmøde af elever og forældre
 Vi har skabt en ensartet arbejdsbyrde for alle medarbejderne
 Eleverne får kvalificeret undervisning i løbet af ugen.
Det er vores lærere eller pædagoger, der underviser dem.
6. Høringssvar til ”Børne og Unge politik” – vedhæftet





Det er en lidt tynd kop te i forhold til den tidligere skolepolitik, der har været.
Det er positivt, at børn og unge er blevet spurgt.
Den er uambitiøs og det er svært at være uenig.
Der mangler målbare parametre

Lotte laver et udkast, som bliver sendt rundt, inden det bliver sendt videre.
Elevrådet laver deres eget udkast til et høringssvar.
7. Valg af ordstyrer til næste møde
Jesper
Afbud fra: Louise L og Louise D

8. Eventuelt
Vedr. Lucia.
Der har været henvendelser fra nogle forældre, der undrer sig over, at drengene ikke
må være med til Lucia.
Det har tidligere været en tradition, at Lasse laver en ”drengerøvsaften” med drengene
som kompensation.
Vi tager det op igen inden næste år, om den nuværende form skal fortsætte eller
nytænkes.

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

