Dagsorden - Skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 2. maj 2016
Kl. 17.30 – 20.00
Deltagere: Thomas (leder), Lotte (formand), Annette (best. medlem), Henrik (best. medlem), Svend
(elev), Julie (elev), Louise J.(best medlem), (Lisbeth SFO medarb.), Lilian (referent).
Fraværende : Peter
Fraværende med afbud: Heidi, Victoria
Ordstyrer: Lisbeth Freitag
Referent: Lilian Jørgensen

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat
Referatet godkendes.

1½. To voksen timer.
TD oplyser at Skolebestyrelsen kan beslutte hvorvidt de ønsker at konvertere FF timer til
tovoksen-timer. Det er alene bestyrelsen der beslutter dette.
Det drejer sig om at ændre en FF time og konvertere den til en to voksen lektion, primært
med en dansklærer og en matematiklærer, så der bliver rum for at gennemføre
læringssamtaler med hver enkelte elev. Dette er ikke en besparelse. Der vil stadig være
rum for faglig fordybelse. Hver klasse vil have en skolelektion mindre hver uge. Det vil
være en trivselstime og en FF time der sammenlægges.
Skolebestyrelsen godkendte ansøgningen om, at have to voksentimer i 4.- 9. klasse i det
kommende skoleår.
2.

Planlægning af skolefesten – bestyrelsesbod
Bestyrelsen havde en god oplevelse i sidste års kaffebod, hvor der var mulighed for at tale
med forældrene. Det er vigtigt, at der meldes tilbage til festudvalget, at der skal være nogle
attraktive aktiviteter i nærheden af kaffeboden. Et par af skolebestyrelsesmedlemmerne
vil gerne være behjælpelige med at sælge klippekort.

3.

Inputs fra dialogmøde med forældrerødderne – drøftelse
En stor succes! alle klassetrin var repræsenteret. Der var en god tone og stemning. Det
blev besluttet, at der sendes et referat ud til alle forældre på Baggesenskolen. Formand
Lotte udfærdiger et skriv til forældrene. Se bilag.

4.

Status fra temaaftenen ”gør en god skole bedre”
Heidi, Thomas og Lotte var til møde på Kommunen for at høre om ”gør en god skole
bedre” – Borgmesteren Sten Knuth fortalte, at der var en generel bekymring for Slagelses
kommunes unge, set i forhold til uddannelsesparathed. Bestyrelsen fik til opgave at
arbejde med ”hvad skal der til”. Svarene fra bestyrelserne var tidlig indsats.
Kommunikation mellem skolen og forældre, nogle benyttede intra, andre facebook. Der
var et politisk opmærksomhed på, at der er 33 procent i begyndelsen af 8. klassetrin, der
ikke bliver erklæret uddannelsesparate.
Skolebestyrelsen oplevede, at der var en god dialog mellem de forskellige bestyrelser.

5.

Meddelelser
a) Formanden
 Lotte har haft et par forældrehenvendelser. En i forbindelse med
vikardækning. En henvendelse fra en forældre vedrørende brugen af
energi drik.
 Bestyrelsen ønsker dette som et fremtidigt punkt under kost politik
(energi drik)
 Er der nogle af de nedenstående punkter der skal drøftes eller
behandles, eller slettes – Bestyrelsen skal på næste møde gennemgå
punkterne.
b) Elevrådet
 Victoria og Julie overgiver stille og roligt elevrådet til andre elever.
 Elevrådet har været til et møde med andre elerødderne fra Slagelse
kommune. Linjefag på 7. klasse var et ønske. Der bliver udarbejdet
et brev til politikerne.
c) Medarbejderrepræsentant og SFO
 Fyraftensmøde i BUPL omkring flygtningebørn – godt møde.
 SFO har en multidag den 17. juni (gamle SFO kup).
 Vi er ved at sige farvel til 3. klasserne og er ved at arrangere den
store afskedsfest for 3. årgang. Nærmere udmeldelse til forældrene
kommer.
d) SFO
e) Skoleledelsen.
 Bettina Wentzer er tilbage i SFO efter sygefravær.
 Fagfordelingen er blevet åbnet. Det forventes at fagfordelingen er
gået op omkring udgangen af maj. Der er et mål om, at der er i så høj
grad som muligt er linjefags dækning i alle fag.
 Kursus omkring Mebook. Læringsplatform i forhold til ugeplaner,
årsplaner, elevplaner m.m. Et system der taler sammen med alle de
systemer vi benytter. Nærmere introduktion følger. Vi bruger system
efter sommerferien, så f.eks. elevplanerne efter vil sommerferien se
anderlednes ud.

6.

Evt.
 Ingen punkter til eventuelt.

7.

Lukket punkt

Pkt. kommende møder:
 Forældretilfredshedsundersøgelse
 Udviklingspotentiale for SFO ( drøftelse )
 Oplæg i Intrabrug for bestyrelsen
 Uro/arbejdsro

Brug af energi drik i skole og SFO tid.

