Referat - Skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 3.november 2014
Kl. 17.30 – 20.00
Deltagere:, Thomas Dvinge Baun, Lisbeth Freitag (medarbejder rep.), Kirsten Eriksen,
Lisbeth Freitag, Lotte Andersen (formand), Peter Taulo Larsen, Henrik Andersen, Heidi Skovgaard,
Louise Abel Thomsen, Line Sørensen (elevrådsformand),
Fraværende : Louise Jørgensen, Anette Jessen
Fraværende med afbud: Bettina Kallenbach, Lilian Jørgensen (medarbejder rep)
Ordstyrer: Henrik Andersen
Referent: Thomas Dvinge Baun

Referat:
1. Godkendelse af referat
Referatet godkendt.
2. Drøftelse af strategisk kommunikation – hvad er det vi vil og hvem er vi som skole
Det er vigtigt at få fortalt hvad det er vi som skole kan og vil.
Første spæde skridt til at få fortalt hvad vi er optagede af lige nu er skolens nyhedsbreve som Bettina
og Lotte skriver til alle vores elever og forældre.
Det kunne være godt at få meldt ud til vores forældre og elever, hvilken faglig standart skolen
arbejder med at få synliggjort via Visible Learning, læseindsatser mm.
Det kunne være en god ide at få fortalt, hvordan vi har organiseret og uddannet os i forhold til
opgaven med inklusion i det forpligtende fællesskab og stadig har faglighed i fokus.
Valgfagene på tværs af 7-9 årgang er en kæmpe succes speciel: Engelsk advanced, scor dit 12 tal i
matematik, teknologi og udvikling. Og det skal vi fortælle.
Vi sørger for som skole at have It teknologi til alle vores elever og stadig være fremme på ”beatet”
med vidensbrønd, GPS, Ipads, smartboards mm.
Vi skal ud og fortælle om vores succes med at arbejde mes kreative processer i Håndværk & design
både på 4-5 årgang samt 7-9 årgang (valgfag).
Vi skal fortælle om det gode samarbejde og de gode aktiviteter der sker hen over året i SFO’ en og
skolen.
Vi er en skole der hele tiden vil udvikle os og vi tør godt stille krav.
3. Koloni SFO – bilag ligger til mødet
Kirsten fremlagde rammerne, indholdet og oplevelserne med SFO’ ens årlige sommerkoloni.
Folkeskolereformen har ændret på rammerne for afholdelse af koloni hvilket bla. betyder at Koloni
ikke længere kan være frivillig og at betydeligt flere voksne skal arbejde for at kunne afhold
kolonien.
Det kunne være interessant at regne på, hvad det vil koste at være af sted i 3 eller 4 dage.
Når der kigges på den samlede ramme og konsekvenserne for afholdelse af koloni i 5 dage, så
anbefales det at der ikke fremadrettet afholdes koloni i en uge, men at der eventuelt kigges på en
løsning hvor SFOen får mulighed for at lave en tur/arrangement hen over 3 dage fx ”Vilde vulkaner”
ol.
4. Udlevering af materiale fra forvaltningen
Materiale ”skolepolitik 2014-18” blev udleveret på mødet.

5. Evaluering af pasning SFO den 24. oktober.
Stor tak til Peter, Louise og Line fra bestyrelsen, der stod for pasningen af SFO’en den 24. oktober
fra kl. 15-17.00.
Der var ikke så mange børn (ca. 25 børn) men det var hyggeligt og en god oplevelse at se SFO’en
indefra.
Det er centralt at få undersøgt, hvad der er regler for fx børneattester ol. når vi inviterer/bruger
voksne i SFO’en eller skolen.
Ved Halloween kunne det fx være spændende at se om der er nogle af de store elever eller forældre,
der kunne tænke sig at hjælpe ved sådanne arrangementer.
6.

Oplæring i Intra-brug for bestyrelsen
(punktet udgår til næste møde).

7.

Orientering - økonomi
(punktet udgår til næste møde).

8.

Kommunikation bestyrelsen
(punktet udgår til næste møde).

9.

Meddelelser
a) Formanden
Der var Børne & unge konference i weekenden og Baggesenskolen gjorde
sig positivt bemærket. Der var interessante workshops og gode indspark og
ideer til bestyrelsernes fremadrettede arbejde.
b) Elevrådet
På det kommende elevrådsmøde drøftes princip for brug af mobiltelefoner.
c) Medarbejderrepræsentant
God oplevelse at deltage i Børne & unge konferencen i weekenden.
d) SFO
Der installeres en skærm og pc’er med Tabulex registrering i SFO’en sådan
at eleverne registrerer sig når de kommer og går. Man kan hjemmefra se
hvordan ens barn er registreret i løbet af en SFO dag.
Der afholdes Luciaoptog den 12. december.
Skolens ca. 20 legeagenter er blevet uddannet og er i gang med at etablere
lege for indskolingen og mellemtrinet.
Der investeres i Ipad til SFO’en frem for bærbare computere.
e) Skoleledelsen.
Skolen er ved at uddanne 6 stk. Impact coaches i forhold til at hjælpe og
understøtte lærere og pædagoger i arbejdet med Visible Learning.
Der har været gode tilbagemeldinger fra børnehaverne i forhold til
brobygningsmøderne i børnehaverne (for vores kommende 0.klasse børn).
Der er åbent hus for vores kommende 0 klaseelever den 18. november kl.
17.00-18.00. Lotte deltager fra bestyrelsen.

10. Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt)
Lilian Jørgensen
11. Punkter til kommende møder.
Oplæring i Intra-brug for bestyrelsen.

