Referat - Skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 4. april 2016
Kl. 17.30 – 20.00
Deltagere: Bettina Kallenbach (skoleleder), Thomas Dvinge Baun, Lotte Andersen (formand),
Lilian Jørgensen, Louise Abel Thomsen, Henrik Andersen, Heidi Skovgaard, Lisbeth Freitag
(medarbejder rep.), Svend 7.y (næstformand elevrådet), Victoria 9.y (elevrådsformand),
Fraværende : Louise Jørgensen
Fraværende med afbud: Peter Taulo, Anette Jessen, Julie 9.y (elevrådsformand).
Ordstyrer: Louise Abel Thomsen
Referent: Thomas Dvinge Baun

Referat:
1. Godkendelse af referat
Referatet godkendt.
1.a.
Konstituering.
Da Bettina har fået nyt arbejde fratræder hun sin stilling med udgangen af april måned.
Der vi i løbet af indeværende uge være dialog mellem skolen og skolechefen vedrørende en
konstituering frem mod en stilling bliver slået op.
Når vi kender de nærmere omstændigheder vil der blive meldt ud herom.
2. Afvikling 6. ferieuge
I indeværende skoleår, har skolen (ca. 80 % af personalet) benyttet muligheden for at bruge lærernes
6. ferieugeordning, hvor hver lærer havde 40 lektioner til at dække fravær i løbet af skoleåret.
I det kommende skoleår, har der ikke været interesse i at være med i en lignende ordning i
kommende skoleår, da en stor del har oplevet der som pressende at skulle placere sine 40 lektioner
og derved har skullet hjælpes med at afvikle timerne inden udgangen af dette skoleår.
Derfor vil der ikke være en 6. ferieugeordning i det kommende skoleår, men skolen vil naturligt være
opmærksom på at dække fravær bedst og så kompetent som muligt, hvilket forsøges opnået ved at
have faste vikarer på skolen.
Bestyrelsen giver udtryk for at det er ærgerligt at ordningen ikke kan fortsættes, men er lydhør over
for beslutningen.
Skolen er opmærksom på at der fremadrettet arbejdes på at lave en mindre ordning fx 20 lektioner
der kan placeres i vikartimer.
3. Skole/hjem samarbejde nyt princip vedlagt
Der er sammenskrevet inputs fra personalemødet, hvor princippet var til kvalificering.
Det er blevet prioriteret at der afsættes så meget tid som muligt til skole-hjemsamarbejdet bla.
samtaler, møder og sociale arrangementer.
Det er pointeret at forældremøder placeres efter kl. 17.00.
Der er desuden givet mulighed for at pædagoger og lærere kan prioriterer at sidde sammen eller
sidde hver for sig, dette skal aftales i teamsamarbejdet og skal være funderet i et pædagogisk
argument.

Det forudsættes at elevplanen er læst af alle parter og vil være omdrejningspunktet for skolehjemsamtalerne.
Det er aftalt at der skrives løbende informationer via ugeplanerne i forbindelse med det arbejde der
foregår omkring den enkelte klasse.
Det reviderede princip blev godkendt og kommenteret med følgende:
Bestyrelsen er positiv over for beslutningen om at teamene kan prioritere at sidde sammen ved skolehjemsamtalerne.
Det vil være fornuftigt at indskrive at Skolebestyrelsen tilstræber at deltage på alle klassers første
forældremøde.
4. Rengøring
Rengøringsservice har kontaktet skolen og givet besked om at der fremadrettet bliver sparret på
hovedrengøring i lokaler, hvor der ikke er elever (kontorer, personalerum og forberedelsesrum).
Med overgangen til rengøringsservice opleves det at serviceniveauet er blevet voldsomt forringet i
forhold til rengøringen på skolerne i Slagelse kommune. Beslutningen er truffet af rengøringsservice
da området igen er ramt af flere budgetreduktioner og et øget krav om højere effektivitet (fra index
100 til index 130) hos rengøringspersonalet.
Der arbejdes på at skabe dialog mellem skolelederne og rengøringsservice i forhold til fælles
forståelse og forventninger til rengøringsstandarten.
Grundrengøringen i indskolingen samt på toiletter opleves som mangelfuld.
5.

Meddelelser
a)
Formanden
Det blev drøftet hvordan mødet med forældrerepræsentanter skal struktureres. Dagsorden
og tilmelding tjekkes hvorvidt den er sendt ud.
b) Elevrådet
Elevrådet har drøftet den nye frikvartersordning og de mener at den er god som den ser
ud nu.
Elevrådet ønsker at der tælles bolde op så det passer til det antal baner der er i
skolegårdene.
Elevrådet har drøftet om der ikke kan komme lidt grønt på skolen.
Victoria har været til møde i foreningen ”danske skolelever” der har fået plakater og
infofoldere vedrørende en elev-telefonlinje.
c)
Medarbejderrepræsentant
Der er pt. en besvarelsesprocent på 98 % på de igangværende trivselsundersøgelser for
alle skolens klasser.
d) SFO
SFO’en har afviklet talentshow fredag den 1. april. Det var ærgerligt at Cityboyz ikke
kunne komme som skrevet ud.
e)
Skoleledelsen.
Der er stor succes med at tilbyde svømning for vores modtageklasser.
På kommende 0. årgang er der pt. 52 elever.
”Gør en god skole bedre” den 14. april deltager Thomas i stedet for Bettina.
Der bliver time-fraværs registrering i udskolingen for kommende skoleår.
I kommende skoleår vil Pædagoger primært bliver som 2-voksentimer i indskolingen.
I kommende skoleår bliver der et fokus på at skabe mulighed for 15 minutters læsning
(læsebånd) i alle klasser dog ikke placeret på samme tidspunkt for hver klasse.

I kommende skoleår vil der prioriteret timer til social trivsel for at understøtte
uddannelsesparathed for udskolingseleverne.
I kommende skoleår vil der blive prioriteret 6 uger (august-september) åbent vand
svømning på 4. årgang. Dette sker i samarbejde med KUK.
I kommende skoleår vil der blive et samarbejde mellem skolens 0. og 5. årgang og
Slagelse musikskole.
I kommende skoleår vil det prioriteret at pædagoger med kompetencer kommer ind i
idræt og engelskundervisningen i indskolingen.
I kommende skoleår vil der blive arbejdet med socialkapital for hele personalet på skolen
og i den forbindelse kan bestyrelsen nok forvente at blive spurgt om de vil passe SFO’en
når personalet skal på internatkursus.
6.

Evt.
Det kunne være en god ide, at der fra mødernes start spørges ind til om der er nogle indlæg til
punktet ”eventuelt”
7. Mødeleder næste bestyrelsesmøde.
Lisbeth Freitag.

Pkt. kommende møder:
• Revidering af bestyrelsens powerpoint til forældremøder skoleåret 2016-17.
• Forældretilfredshedsundersøgelse
• Udviklingspotentiale for SFO ( drøftelse )
• Oplæg i Intrabrug for bestyrelsen
• Uro/arbejdsro
• Skolefest maj

