Skolebestyrelsesmøde onsdag den 21. maj 2014 kl. 19
Ordstyrer: Birte
Fraværende:
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
• Elevråd
• SFH
• Skole

2. Skolereform.
• Opfølgning møde med
idrætssamarbejdspartnere
• Brugerundersøgelse SFH
tilbud 14-15

Elevråd:
Ikke møde siden sidst.
SFH:
Skole:
5. klasse har i dag vundet O-løb og vundet blandt 350
deltagere. De var hurtige og især fordi de arbejdede rigtig godt
sammen. Flot. 5. klasse har også været i Thorsminde et par
dage og 6.-7. klasse været skolerejse til København.
Henvendelser på 4-5 nye elever, der starter på skolen fra 1.
august. Alle tilflyttere.
Lige nu er vi på skolen optaget af alle aftaler omkring næste
skoleår.
Lærerarbejdspladser står snart klar til indflytning (i det gamle
IT lokale) Der er etableret nye IT arbejdspladser for elever i
gangarealet lige udenfor. Vi kigger på ændringer af
personalerummet - vil nok først blive etableret senere på året.

Godt møde - vi følger op løbende.
Brugerundersøgelsen - ca. 40, men de fleste fra SFH 1 mht
opbakning og fortsat deltagelse. Ikke noget billede af øvrige
lige nu. Vi håber på flere tilbagemeldinger på undersøgelsen.

•

Lektiecafe/fritid – hvordan
vægter vi?

Lektiehjælp er frivilligt næste år - men vores udgangspunkt
er at eleverne deltager, med mindre forældrene beder dem
fri.

•

Lektiefri skole på sigt?

Debat om den lektiefri skole: Oplægget fra skolebestyrelsen
er, at vi ikke bliver totalt lektiefri - læsning og evt. større
afleveringsopgaver hjemme, men det tilstræbes, at dag-tildag lektier er afviklet på skolen.

3. Bixen -bagning fremadrettet –
hvordan tilrettelægger vi?

Der blev brainstormet over ideer omkring løsninger i forhold
til, at Lis ikke fortsætter som tovholder på ordningen.

4. Dialogmøde – den 12. maj.
Opfølgning og tilbagemelding

Der blev givet kort tilbagemelding.

5. Næste skoleår
• Fagtilbud tilrettes

Der blev flyttet om på enkelte lektioner i et par klasser.
Det ”normale” ugeskema er ved at være på plads.

Forskellige udvalg arbejder med lektiecafe, Idræt og
bevægelse, understøttende undervisning etc.

6. Gennemgang af Principper
• Lejrskoler
• Klassernes mulighed for
indtjening
7. Nyt fra (Orientering)
1. Skolebestyrelsen - bl.a. post
2. ”Skolebørn”

8. Kommende møder

9. Kværnen
10. Evt.

Venlig hilsen
Torben Vad

Torben laver skrivelse til forældre omkring forandringer i juni
og/eller umiddelbart op til skolestart i august.
Principperne blev tilrettet. Der formuleres et forslag til nyt
princip omkring ”Klassens mulighed for indtjening” til næste
møde.
1. 9 nuværende og kommende
skolebestyrelsesmedlemmer er tilmeldt temaften
omkring Inkluderende fællesskaber
2. Gode artikler omkring mobning, forældresamarbejde
m.m.
Punkter omkring skolereform:
- Udeskole/udeklasser
- Åben skole
Sidste møde - kl. 19 og nye skolebestyrelse inviteres til kl. 20
Der foreslås at der laves præsentation af den nye
skolebestyrelse.
Brød næste gang: Lis forbereder lidt til afslutningsmødet.

