Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 29. januar kl. 19
Ordstyrer: Helle
Fraværende: Mette, Lene K.
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
• Elevråd – bl.a. elevrådsfest
• SFH
• Skole – bl.a. tilbagemelding
fra dialogmøde i januar –
Skolefest

2. PALS – orientering her og nu samt
deltagelse i nyt tiltag.

3. Høringssvar – etablering af central
ejendomsadministration. – se bilag.

Elevråd:
Elevrådsfest for 3. - 7. klasse på fredag. Ca. 85 tilmeldte.
Stefan, Helle og Jeanette deltager fra skolebestyrelsen.
God julefrokost blev afviklet på sidste skoledag før jul.
SFH:
Lisette - afløser for Dina (barsel) - er startet op sammen med
Dina i denne uge.
2. klasse laver underholdning til Borgerforeningens
fastelavnsfest - kombineres med landsindsamlingen for ”Støt
Afrika” med gode gerninger.
Skole:
Gry Ebbesen starter som musiklærer for Dina i uge 8. Gry er
MGK elev og har bl.a. sidste år haft et 4 måneders vikariat på
en skole, så hun er vant til at undervise klasser.
7. klasse har RUS middel uge i denne uge – et godt forløb, hvor
vi trækker på eksterne konsulenter i kommunen.
Løbende arbejder vi med ”Inklusion” – hvad betyder det
konkret for os – hvilke redskaber har vi brug for – hvor er vi i
forvejen gode til inklusion etc.
Skolefest - skolebestyrelsen inviteres til at hjælpe personalet
med at rydde op og mødes med personalet.
Dialogmødet blev kort vendt. Et stille og roligt møde, måske
for stille. Vi vurderer stadig, at det vil være bedst at blive
placeret i grupper sammen med andre skoler - det vil give mere
dynamik og engagement.
Vi arbejder med vedligehold – PALS er et fortsat et arbejde,
hvor vi ikke kan hvile på laurbærrene. Men det virker stadig.
I SFH prøver man i øjeblikket at indøve på en lidt alternativ
måde. Børnene ved godt, hvilke forventninger der er - kan altid
nævne dem. Pædagogerne laver nu rollespil - og børnene byder
ind med forslag til hvilke forventninger, der var med. Øver
også med små sedler med gode beskeder til børnene – ”vis
lige…”, så de ”øver på egen krop”.
Vi er en af de tre PALS skoler, der fra i år skal være med i
kommunens projekt ”Styrket sundhedsindsats for socialt
udsatte og sårbare grupper”. Det handler først og fremmest om
at få fokus på de – måske mere stille – elever, der ikke trives,
men heller ikke er udad reagerende. Et projekt, der er en
naturlig fortsættelse af PALS projektet, og som kører over de
næste 3 år. Skoleleder deltager i første møde her i februar.
Et høringssvar blev udformet.

4. Hvad vil vi være kendt for? Arbejde Skolebestyrelsen vurderer, at vi - når vi kender lidt mere til den
med Målsætning og Værdigrundlag for nye skolereform - arbejder med skolens værdigrundlag ud fra
Borbjerg Skole.
de præmisser, vi er underlagt.
5. Økonomi – orientering regnskab
2012 – budget 2013

Torben og Lene orienterede om foreløbigt regnskab 2012.
Budgetforslag udsættes til næste møde.

6. Støttetimer – forventningsbrev til
forældre.

Torben orienterede omkring kommende forventningsbrev - kan
evt. suppleres med møde. Dette vurderes.
Ideer omkring læsemakkere i SFH blev nævnt - de store børn
kunne måske i periode finde det interessant at hjælpe.
Lene arbejder videre med ide omkring Jobbank til forskellige
”hjælpesysler”.

7. Evt. Jobbank af frivillige
8. Nyt fra (Orientering)
1. Skolebestyrelsen - bl.a. post
2. ”Skolebørn”

1. Intet
2. Alle kan nu læse ”Skolebørn” på forældreintra. Gode artikler
omkring børns ”færden” på Internettet.

9. Kommende møder

Årsmøde - dato og indhold.
Hjemkundskab - oversigt - brug af lokale
Frugttanter/skolemad - m.m.

10. Kværnen

11. Evt.

Med venlig hilsen
Torben Vad
skoleleder

Brød til næste gang: Birte
Jeanette omtalte venskabsklasser i Afrika via skolemælk.dk

