Referat - Skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 5. oktober 2015
Kl. 17.30 – 20.00
Deltagere: Bettina Kallenbach (skoleleder), Thomas Dvinge Baun, Kirsten Eriksen,
Lotte Andersen (formand), Anette Jessen, Lilian Jørgensen. Heidi Skovgaard, Louise Abel Thomsen,
Henrik Andersen, Peter Taulo Larsen, Lisbeth Freitag (medarbejder rep.),
Victoria 9.y (elevrådsformand), Svend 7.y (næstformand elevrådet).
Fraværende :
Fraværende med afbud: Louise Jørgensen,
Ordstyrer: Peter Taulo
Referent: Thomas Dvinge Baun
_________________________________________________________________________________

Referat:
1. Godkendelse af referat
Referatet godkendt.
2.

Opsamling/gennemgang principper – bilag medsendt
Politikkerne blev kommenteret med følgende:
Mobbepolitik.
Gode beskrivelser og politikken anviser konkrete handlinger.
Fremadrettet laver skolen konkrete aftaler om at etablere venskabsklasser og skive dette ind i
politikken.
Omsorgsplan.
Udsættes til næste bestyrelsesmøde.
Princip for klassekasser.
Det skal tilføjes, hvordan en klassekasse bruges eller deles ved ny klassedannelse. Dette sker
ved at tilføje ”…..eller ved ny klassedannelse” under punktet ”administration af
klasseklasser”.
Princip for når elever forlader skolen i utide.
Princippet er dækkende og nyligt udarbejdet.
Skolens aftale om at der kan uddeles sedler, hvis der er behov for at elever forlade skolen i
skoletiden.
Princip for voldsomme fysiske konflikter mellem elever.
Der skal stå at ”Den lærer eller pædagog, der har set episoden, kontakter kontoret og giver
besked til om konflikten. Dette kan ske enten telefonisk eller ved at sende en anden voksen til
kontoret med besked om konflikten.
”men” skal rettes til ”med”.
Principper for vikardækning.
Formuleringen ”elever i 7-9 klasse kan sendes hjem i yderlektioner” skal ændres da vi ikke
må aflyse lektioner.
Det foreslås at erstatte formuleringen med ”elever i 7-9 klasse kan få en opgave som de kan
arbejde med på skolen eller arbejde med hjemme”.
Det skal undersøges om telefonkæder stadig er aktuelle at skrive ind i princippet.
Det skal skrives ind at lærerne dækker hinanden qua deres 6.ferieuge.

Procedure evt. fritagelse for UV i kristendom.
”Bettina” rettes til ”skolens ledelse”.
Retningslinje for samarbejde skole-SFO.
Det er et princip ikke en retningslinje.
Ændring af ”rammen for 2013-14 og OK08”
Lærere og pædagogers samarbejde beskrives i et separat dokument omkring Faglig
Fordybelse ol.
Princippet kan med fordel skrives sammen med princip for skole-hjemsamarbejde.
Retningslinje for sneboldkast.
Toiletbygningen findes ikke mere og skal skrives ud af princippet.
Princippet bliver sat på yderdøre når der er snevejr.
Retningslinje for ændring af klasser-ny klassedannelse.
Princippet er dækkende og nyligt redigeret.
Det skal tilføjes at eleverne får lov til at ”ønske”
Retningslinje tilsyn ved elevtransport i skoletiden.
Ved fx skolernes motionsdag er det et forældreansvar at deres barn bruger cykelhjelm.
Ved transport til aktiviteter uden for skolens matrikel fx idræt på stadion ol, er det et
forældreansvar at deres barn bruger cykelhjelm.
Ved aktiviteter hvor vi klasser skal bruge cykler eller lignende i forbindelse med
undervisning er det skolens ansvar at der er sikkerhedsudstyr (hjelm, vest mm).
Retningslinjer for brug af mobiltelefoner.
Princippet er nyligt redigeret og dækker bestyrelsens holdning.
Princip Skole-hjem samarbejde.
Qua den reducerede pædagogressource deltager pædagoger på 3. årgang ikke i skolehjemsamtalerne dog deltager de fortsat ved” behovsamtaler”.
3. Legebørsen
På sidste lærermøde blev det forslået at skolen oprettet en ”legebørs”, hvor elever kan låne
forskellige legeredskaber/udstyr fx løbehjul, bolde, sippetove, bordtennisbat ol. i frikvarterene.
Det nødvendige sikkerhedsudstyr bliver obligatorisk, når elever låner fx løbehjul ol.
Der tænkes opført en bod i skolegården, som åbnes i pauserne og administreret af legeagenter fra 6.
årgang.
Eleverne fra 6. årgang vil få betaling for at passe boden og pengene skal bruget på deres kommende
lejrskole i 7.klasse.
Bestyrelsen tilkendegav at de bakker fuldt op om tiltaget.
4.

Meddelelser
a) Formanden
Lotte skriver til forældrerødderne, lige så snart listen er fuldstændig.
Bestyrelsens årsberetning tænkes udsendt skriftligt i januar.
Bestyrelsen opfordrede elevrådet til at gå ind i arbejdet omkring ”farlig
skolevej”.
Bestyrelsen prøver igen at komme i dialog med kommunalbestyrelsen
vedrørende overgangen mellem Brugsens p-plads og storebæltshallen.
b) Elevrådet
På sidste møde drøftede elevrådet:
-Bander mellem fodbold og basketbanen i udskolingsgården.
-de små klasser vil gerne have endnu mere svømning på trods af at skolen
har ekstraordinært meget svømning (både 3. og 4. årgang)

c) Medarbejderrepræsentant
Der har netop været afholdt et fantastisk trivselsarrangement med temaerne
”social kapital” og ”trivsel og inklusion” for alt skolens personale på Kobæk
strand.
d) SFO
Fredag d. 30. oktober kl. 14-16.30 afholder SFO Halloween.
Rollespil starter igen.
Der begynder to studerende i SFO’en pr. 1.12 2015.
SFO’en takker for bestyrelsens store engagement ved pasning af SFO’en i
fredags.
e) Skoleledelsen.
Ved Børne og unge konferencen lørdag d.24. oktober kl. 9.00-15.00 deltager
Svend (elevråd) Lotte, Louise Abel, Lilian, Bettina.
Skolen har fået en forespørgsel fra en far, om at indsamle mælkekapsler (der
gives penge for kapslerne) til at støtte hjertesyge børn. Arrangementer er
privat organiseret og skolen samt bestyrelsen har derfor ikke interesse i at
indgå i samarbejdet, da vi ikke er fuldstændig sikre på, hvor pengene sendes
hen.
Ledelse og VL-vejledere fra Baggesenskolen, Søndermarkskolen og
Nymarkskolen har været på besøg i Newcastle for at få inspiration og indsigt
i udviklingen af synlig læring.
Der bliver etableret gummibelægning i stedet for granitskærver ved
bordtennis, gynge og bænksæt i gården ved den sorte fodbold/basketbane.

5. Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt)
Heidi Skovgaard
6. Evt.
Der har været henvendelse vedrørende badning i forbindelse med idræt.
Pkt. kommende møder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kvalificering af skolens omsorgsplan. (på mødet i november 2015)
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

