Skolebestyrelsesmøde mandag den 16. april 2012 kl. 19
Ordstyrer: Stefan
Fraværende: Inge
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
• Elevråd
• SFH
• Skole

2. Skolens 50 års jubilæum og SFHs
25 års jubilæum – orientering om
udvalgets arbejde. Øvrige tiltag
omkring jubilæet

3. Endelig godkendelse af
kvalitetsrapport
4. Idrætsprofil – oplæg til debat
- bilag følger

Elevråd:
Elevrådsfest på fredag. 6 skolebestyrelsesmedlemmer hjælper
Britt. Elevrådet har planlagt festen ned til mindste detalje.
SFH:
Besøg af karateklubben – en stor succes.
I denne uge er der cykeluge som tema. I dag skulle børnene
være med – og det er en udfordring i SFH, når børnene skal
være med.
De nye førskolebørn har været på besøg på skift. De skal nok
være klar til 1. maj.
Skole:
5. klasse deltager i det store fælleskor – på Musikdagen - i
Musikteatret på torsdag.
Høretelefoner skal frem over være en del af penalhuset – der vil
blive mulighed for at købe disse på skolen.
Nye computere udrulles umiddelbart efter sommerferien.
Nogle skoler vil have mulighed for at få Interaktive
Wideboards i klasserne. Vi har lagt billet ind.
Der er lavet ny kommunal læseplan for Sexualundervisning.
Pædagogisk Råd har besluttet, at der i næste skoleår lægges
samlede fagdage hvor emnet tages op.
På Pædagogisk Råd har vi debatteret vores Sundhedspolitik. Vi
vurderer løbende, at vi har en god – men ikke fanatisk –
sundhedspolitik. Vi afskaffer evt. tilbageblevne kageordninger
fra næste skoleår.
Invitation og foreløbig liste over kontaktpersoner lægges på
skolens hjemmeside. Opdateres løbende.
Invitation sendes til Kværnen.
Udvalget har næste møde den 10. maj på skolen.
Skolen har emneuge op til jubilæumsfesten og holder også en
”åbeneftermiddag” af en eller anden art.
Skolebestyrelsen har ingen yderligere kommentarer til
Kvalitetsrapporten. Denne bliver lagt på Skoleporten.
En eventuel Idrætsprofil blev drøftet. Hvad indebærer det etc.
Samme diskuteres på PR den 17. april.
Mange positive ting – især at det er Idræt forstået bredt – men
også opmærksom på at det tager mange ressourcer. Det er godt
at arbejde med at få en pædagogisk holdning til idræt. Der
opfordres til at arbejde videre med dette i Pædagogisk Råd.
Skolebestyrelsen er positivt stemt.

5. Skoleår 12 - 13
• Timetal m.m.
• Skolefest
• Pals
• Etc.

6. Områdeledelse
- evt. møde?
7. Budget/Regnskab
8.. Nyt fra (Orientering)
1. Skolebestyrelsen - bl.a. post
2. ”Skolebørn”
9. Kommende møder

10. Kværnen
11. Evt. – bl.a. brød til næste møde

Venlig hilsen
Torben Vad
skoleleder

Timefordelingsplan svarende til indeværende års
timefordelingsplan blev foreslået til fortsættelse i skoleåret 1213.
Fagfordelingen ser – af forskellige årsager – ud til at være
sværere at få til at gå op.
Skolefesten ligger torsdag op til påske – den 21. marts.
Skolebestyrelsen opfordrer til at elevrådsfest flyttes frem.
Kursus næste skoleår. 4 lærere forventes at deltage i forløb
omkring ”Læsning i alle fag”. Dette bliver et indsatsområde.
Herudover deltager 2 lærere i et kommunalt
kompetenceudviklingsforløb omkring Læringscentret.
Evt. kursusforløb for alle, hvis vi bliver tildelt IWB (se
ovenfor)
PALS – vi er snart færdige med de første 3 år – herefter skal
konceptet vedligeholdes. Vi er glade for konceptet. Vi skærer
lidt i mødeaktiviteterne – men det er vigtigt fortsat at have
fokus på vedligehold – og vi vil fortsat arbejde med
individuelle støttetiltag der hvor der er behov.
Vi arbejder løbende med at evaluere og følger op via tjeklister
m.m. Eleverne bliver spurgt igen i løbet af maj måned.
Formand og skoleleder tager kontakt til Børnehavens bestyrelse
med henblik på et evt. møde.
Kvartalsregnskabet blev fremlagt og vurderet. Ingen uforudsete
udgifter.
1. Orientering om forslag til evt. cykelsti mellem Skave og
Mejrup.
2. Intet at kommentere.
Principper for revurdering: Klassekasser, Lejrskoler, ”Ved brud
på ordens- og samværsregler,
Løbende: Punkter omkring Skolepolitikken.
Oplæg i forhold til ”En anerkendende tilgang”- drøftes ved et
senere møde.
Indbydelse til Skolejubilæum i Kværnen.
Møde med Hanne i forbindelse med skolemad midt i maj.
Mette har brød med ved næste møde.

