Referat - Skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 8. juni 2015
Kl. 17.30 – 20.00
Deltagere: Bettina Kallenbach (skoleleder), Thomas Dvinge Baun, Lotte Andersen (formand),
Anette Jessen, Louise Jørgensen, Louise Abel Thomsen, Lilian Jørgensen.
Fraværende : Henrik Andersen, Line Sørensen (elevrådsformand), Jacob Hilkjær (næstformand
elevrådet).
Fraværende med afbud: Kirsten Eriksen, Peter Taulo Larsen, Lisbeth Freitag (medarbejder rep.),
Heidi Skovgaard.
Ordstyrer: Lilian Jørgensen

Referent: Thomas Dvinge Baun

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
Referatet godkendt.
2. Principper for skole-hjemsamarbejdet – oplæg fra BK og TD fremsendes efterfølgende
Princippet (se bilag) blev kommenteret med følgende:
Et dækkende princip, der er konkret og målbart.
Princippet blev godkendt uden yderligere kommentar.
3.

Oplæg til bestyrelsens fortællinger på forældremøderne – oplæg ved BK, Anette, Louise –
fremsendes efterfølgende
Oplægget blev præsenteret for bestyrelsen som power-point og blev kommenteret med følgende:
Det kunne være en god ide at skrive skolefest på under punkterne som skolebestyrelsen har været
med til at beslutte/anbefale.
Prioritere aktiviteter og indhold i SFO samt nytænke SFO-rammen i en tid, hvor vi har måtte
reducerer.
Få skrevet ind –hvordan skolens forældre kan komme i kontakt med skolebestyrelsen samt en
forventet svartid og mødefrekvens for bestyrelsen.
Power-pointen gemmes på en USB-nøgle samt i dokumenter på PersonaleIntra.
4. Virksomhedsaftale.
Punktet udskydes til næste møde.
5. Evaluering skolefesten
En fantastisk god oplevelse for alle –elever, forældre og personale.
Super positivt at de store elever bakkede så massivt op om arrangementet.
Der var fuldt hus ovre i hallen med ca. 800 personer, hvilket er maximum i forhold til, hvor mange
der kan være af siddende gæster i hallen.
Der har været differentierede meddelelser fra klasse til forældre –der skal være præcise meldinger
om, hvilken ramme der er for forældrerøddernes indkøb til boder, turnus mm.
Super god oplevelse at se 250 elever danse ovre i hallen.
Det kunne overvejes om der skulle laves et børne/elevbord og et voksenbord for fx 4-5 klasses elever
og forældre når der spises i hallen.
Prisen er blevet sat ned fra 60 kr. til 50 kr. hvilket har resulteret i at det har svært at få arrangementet
til at løbe rundt økonomisk.
Rart at personalet har veste på sådan at de er synlige.

Der var rigtig mange der ikke opdagede bestyrelsens bod, men der var gode snakke med dem som
besøgte boden.
Det skal skrives tydeligt at vi meget gerne ser at forældrene til vores udskolingselever til skolefesten.
Det kunne være rart at billederne fra skolefesten ligges ud på Intra.
6. Evakueringsplan
Skolens evakueringsplan blev kommenteret med følgende:
Der afvikles en uvarslet brandøvelse inden uge 42-2016.
Der skal skrives 1-1-2 i stedet for 112.
Evakueringsplanen blev godkendt af skolebestyrelsen.
7. Drøftelse af høring vedr. organisering af skoleer og fritidstilbud.
Bestyrelsen anbefaler at Slagelse kommune vælger model 2 i forhold til fritidstilbud i Sørbymagle,
Slots Bjergby, Flakkebjerg og Dalmose.
8. Møderul kommende skoleår
Første bestyrelsesmøde i det nye skoleår placeres 17. august 2015 herefter placeres bestyrelsesmøder
første mandag i hver måned.
9.

Meddelelser
a) Formanden
Pga. personlige årsager vil Heidi Skovgaard for en kort periode varetage
formandsarbejdet for Lotte.
Der har været forældrehenvendelse vedrørende utilfredshed i forbindelse med
klassesammenlægning på 6. årgang. Skolen har været i dialog med familien.
Der har været drøftelse mellem skolebestyrelserne vedrørende bestyrelsernes
fælles brev til uddannelsesudvalget i forhold til den beskrevne bekymring for
budgettildelingsmodellen i Slagelse kommune.
b) Elevrådet
Intet.
c) Medarbejderrepræsentant
Lilian og Thea har netop været på kursus for sikkerhedsrepræsentanter.
d) SFO
Intet.
e) Skoleledelsen.
Kirsten har ferie denne uge og er herefter tilbage på fuld tid.
Kirsten og Bettina Wenzel prioriterer og fordeler ledelsestiden/børnetiden i
SFO’en.
I forbindelse med APV for personalet bliver der arrangeret et internatkursus den
2-3. oktober 2015 for skolens ledelse og øvrige personale. På internatkurset skal
der arbejdes med social kapital. I den forbindelse ønsker skolen bestyrelsens
hjælp til at holde SFO’en åben fra kl. 15-17.00. (Lotte, Anette, Louise meldte
positivt tilbage).
Der er ansat 3 lærere, hvoraf en har sagt op pga. ”drømmejobbet” derfor er der
pt. en stilling til besættelse pr. 1. august 2015.
Sidste skoledag for 9. årgang, var en fantastisk oplevelse for alle.

10. Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt)
Anette Jessen
11. Evt.
Intet

Pkt. kommende møder:
• Virksomhedsaftale.
• Uro/arbejdsro
• Oplæg i Intrabrug for bestyrelsen
• Forældretilfredshedsundersøgelse
• Generelt gennemsyn af retningslinjer og principper
• Drøftelse af inde- og udeordning for mellemtrinnet
• Udviklingspotentiale for SFO ( drøftelse )
• Sundhedspolitik

