Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19
Ordstyrer: Bent
Fraværende: Stefan
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
• Elevråd
• SFH
• Skole

2. Svar på Høring budget 2012-2015

Elevråd:
Elevrådet vælges først på mandag. Lone er kontaktpersonen til
elevrådet i stedet for Britt.
SFH:
Et kommende projekt er krybbespil - og dette opføres i kirken.
Maria - nyansat pædagog er faldet godt til.
Forældrearrangementet er godt afviklet. Det var et ”retroarrangement” fra 80erne. Lidt færre tilmeldte end tidligere,
men det lå også ugen efter det åbne hus i emneugen.
Skole:
Britt sygemeldt, men starter delvist op med få
undervisningstimer fra på fredag.
En fantastisk tur til Legoland og en god afslutning på
emneugen.
Der blev udformet et svar til forvaltningen.

3. Skolejubilæum

Imponerende flot arrangement af alle frivillige, som har gjort et
meget flot arbejde. Meget velgennemtænkt. Og meget flot
underholdning.
Fin udstilling og fint åbent hus til emneugen.
Der var et pænt overskud. Overskuddet tildeles skolen med
henblik på videreetablering af skolens udenomsarealer.
Elevrådet tages med på råd.

4. Forældrepals – brev fra
Ellebækskolen
5. Økonomi – budgetopfølgning 2012

Helle melder ind til skolebestyrelsen på Ellebækskolen, at vi vil
være interesseret i at deltage i et møde.
Budgetopfølgningen pr. 31. august blev fremlagt og
kommenteret. Skolen forventer at budgettet holder. SFH
forventer at kunne overføre et mindre beløb til at imødegå
kommende års besparelser. Det vurderes om, der er plads til
timer til pædagogmedhjælper.
En diskussion om, hvad forældreintra skal bruges til - må det
bruges til reklamemedie m.m?
Forældrene skal kun kunne skrive til egen klasse.
Det er overraskende for skolen, at Skoleintra bliver brugt som
et reklamefremstød og til foreningsaktiviteter. Skolebestyrelsen
opfordrer til at skoleintra kun bruges til skolerelevante ting, da
det er oplevet at disse drukner i ”ikke skolerelevante” ting.
På skolen vurderer man, fortsat hvad der lægges ind.
Torben skriver ud til forældrene og orienterer om beslutningen.
Der har været afholdt møde mellem skole og børnehave samt
repræsentant fra forvaltningen.
Der blev lagt kim til udvidet samarbejde som er frugtbart, men

6. Brug af skoleintra (forældre)

7. Afrunding høring omkring
ledelsesstruktur i børnehave

der arbejdes ikke videre på en fælles organisering.
8. Fremtidige tiltag i skolebestyrelsen - Til næste gang - HVAD NU HVIS……..
brainstorm
Idræt og bevægelse
Musik m.m.
9. Nyt fra (Orientering)
1. Intet
1. Skolebestyrelsen - bl.a. post
2. Interessant artikel om robuste børn.
2. ”Skolebørn”
10. Kommende møder

11. Kværnen
12. Evt.

Med venlig hilsen
Torben Vad
skoleleder

Holdning til brug af ugeplaner, lektier m.m. på Intra.
Hvad nu hvis….
Evaluering af fællesspisning
Evt. hvad overskuddet fra Jubilæet skal gå til.
Brød til næste gang: Bent
Der spørges på, hvornår der kommer tag over cykelstativet ved
Kultur- og Fritidshuset.

