Referat - Skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 7. marts 2016
Kl. 17.30 – 20.00
Deltagere: Thomas Dvinge Baun, Lotte Andersen (formand), Lilian Jørgensen, Anette Jessen,
Louise Abel Thomsen, Henrik Andersen, Heidi Skovgaard, Louise Jørgensen, Lisbeth Freitag
(medarbejder rep.), Svend 7.y (næstformand elevrådet), Victoria 9.y (elevrådsformand),
Fraværende :
Fraværende med afbud: Bettina Kallenbach (skoleleder), Kirsten Erichsen, Peter Taulo, Julie 9.y
(elevrådsformand).
Ordstyrer: Lotte Andersen
Referent: Thomas Dvinge Baun

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

Meddelelser
a) Formanden
Skolebestyrelserne i Slagelse kommune skal mødes den 14. april, med
Center for skole til dialogmøde med overskriften ”gør en god skole bedre”.
Der er kommet materialer fra ”skole & samfund” vedrørende
skolebestyrelsernes arbejde med principper for styring af skolen (udleveret
på mødet)
b) Elevrådet
Elevrådet har fået lavet plakater omkring god hygiejne og hængt dem op på
skolen.
Legebørsen bliver brugt rigtig meget, men elevrådet kunne godt tænke sig
endnu flere bolde ol.
Elevrådet er meget glade for de nye store 4-boldbaner.
Julie, Svend og Victoria er med i planlægningsudvalget omkring skolefest.
Det er blevet efterspurgt om 5 og 6 årgang kan få mulighed for at være
sammen i hallen.
c) Medarbejderrepræsentant
Alle klaser afholder trivselsmålinger i de kommende uger.
d) SFO
SFO’en arbejder med at arrangerer ”talentshow” den 1. april.
SFO’en oplever god energi ved at have indskolingen på fagdage.
Kompetenceforløbet for pædagoger findes rigtig gavnligt og giver gode
inputs til understøttende undervisning mm.
e) Skoleledelsen.
6. årgangs skolekomedie er vel overstået og det var en god oplevelse for
både elever, forældre og personale.
Fredag den 21 maj er der skolefest for hele skolen og bestyrelsen vil blive
bedt om at hjælpe med konkrete opgaver.

3.

Skaterbane og legebørs.
Skaterbane og legebørs blev vist til bestyrelsen.

4.

Møde med klasseforældreråd – dagsordensskabelon
Bilag blev udleveret og kvalificeret på mødet.
Mødet bliver afholdt tirsdag den 12. april kl. 18.30-20.00

5.

Gør en god skole bedre- information.
Alle Skolebestyrelsernes formænd, næstformænd samt leder er indkaldt til dialogmøde med
center for skole torsdag den 14. april kl. 18.00-21.00.
Dagsorden og nærmere information sendes så snart dette bliver modtaget.

6.

Badning efter idræt – drøftelse.
Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper i forhold til badning efter idræt.
Bestyrelsen anbefaler at der er tilknyttet badning til idrætsundervisningen i 0-6 årgang men at
idræt i 7-9 klasse placeres i sidste lektion og gives mulighed for at fravælge badningen.
Hvis der skal fraviges fra badning i 0-6 klasse skal der være vægtige argumenter der har
været drøftet med skolen og hvor begge parter er enige om af der kan fraviges for badning.
For at få mulighed for at udnytte tiden til idrætsaktiviteter vil de elever som ikke deltager i
badningen, blive bedt om at hjælpe de med at ”pakke sammen” efter idrætsundervisningen.
Idrætslærerne på 5. årgang fortæller om rammerne og fornuften ved badning og deltager på
årets første forældremøde.

7.

Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt)
Louise Abel Thomsen

8.

Evt.

Pkt. kommende møder:
• Forældretilfredshedsundersøgelse
• Udviklingspotentiale for SFO ( drøftelse )
• Oplæg i Intrabrug for bestyrelsen
• Uro/arbejdsro
• Skolefest maj
• Skole/hjem maj
• Princip skole/hjem maj

