Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19
Ordstyrer: Helle
Fraværende: Birte, Johan
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
• Elevråd
• SFH
- Besøg af Bali børn orientering
• Skole
Bixen

Elevråd:
Cecilie og Alexander har været til fælles kommunal
elevrådsdag omkring den nye skolereform. Der ligger
videoindslag på forældreintra. Prøveordningen omkring
mobiltelefoni er godt i gang.
SFH:
Lene har sendt information omkring besøget fra Bali til
Kværnen. Det skal gerne ”bredes” ud til hele Borbjerg - Hvam.
Foreninger kontaktes og Lene indbyder til møde.
Lene er begyndt at lave oversigt i forhold til det program,
børnene fra Bali skal deltage i.
Vi får balinesisk skolemad til fællesspisningen om tirsdagen.
Skole:
TrivselsAPV er gennemgået for medarbejdere og handleplan
er udarbejdet. Vi laver MED udvalg fremadrettet.
Bixen – der skal findes ordning i forhold til ”tovholder” i
stedet for Lis efter ferien.
Fællesspisning: Der planlægges møde med Maria vedr. vores
kostpolitik. Lis og Torben deltager i mødet.
2. Skolereform.
Fagudbud - Torbens og lærernes forslag blev præsenteret og
• Fagudbud 14-15 (bilag)
bruges som udgangspunkt for næste skoleår. Lektioner vil
primært være af 60 minutters varighed.
• Inklusion (Sanserum)
• Organisering af SFH tilbud 14- Der arbejdes videre med et ”sanserum”.
15
SFH tilbud - ud fra model 3, som er anbefalet i udvalget for
Børn og Unge. Lene har regnet på situationen ud fra
• Lærerarbejdspladser
nuværende børnetal i SFH. Når den endelige beslutning er
• Lærernes 6. ferieuge
taget i byrådet, vil vi lave en brugerundersøgelse blandt
• Samarbejde foreninger
forældrene i forhold til forventet valg af SFH i næste
• Fyraftensmøde 9. april
skoleår. Lene præsenterede et foreløbigt forslag til
• Andet
Junioklub/SFH3.
Kontakt til foreninger omkring samarbejde SFH/forening.
Steen er begyndt på lærerarbejdspladserne i IT lokalet. Vi
vurderer i øjeblikket, hvor de stationære PC’ere bedst
placeres.
Lærerne har i næste skoleår mulighed for at placere deres 6.
ferieuge i løbet af skoleåret – som hel uge eller enkeltdage.
Øvrige personale dækker ind i forhold til evt. ændret skema.
Dorthe deltager som medarbejderrepræsentant i mødet den 9.
april – der er sammenfald med vores valgmøde.
3. Valgmøde - skolebestyrelsesvalg
Program blev gennemgået.
Der sendes indbydelse ud på forældreintra.

4. Høring – Revideret skolepolitik
(bilag sendt den 7. marts)

5. Gennemgang af Principper
• Vurdering af hvilke, der skal
revurderes og tages op (bilag
på principper)

6. Nyt fra (Orientering)
1. Skolebestyrelsen - bl.a. post
2. ”Skolebørn”
7. Kommende møder

Formuleret bredere og bedre - der er få begrænsninger.
Generelt positiv holdning til den nye skolepolitik.
Der formuleres et endeligt svar, som sendes rundt i
skolebestyrelsen til gennemsyn.
Følgende principper tages op til revision:
• Mobiltelefoni (efter forsøgsordning)
• Evalueringsform på skolen
• Lejrskoler
• Klassernes mulighed for indtjening
1. Intet
2. Intet

8. Kværnen

Punkter omkring skolereform:
- Lektiefri skole på sigt??
- Udeskole/udeklasser
- Samarbejde med foreninger
- Åben skole
Principper - se ovenfor.
Der kommer indlæg om Netfinder, Bali og fra skolefesten.

9. Evt.

Brød næste gang: Bent har Citronmåne med.

Venlig hilsen
Torben Vad

