Skolebestyrelsesmøde onsdag den 23. april 2014 kl. 19
Ordstyrer: Stefan
Fraværende: Cecilie
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
• Elevråd
• SFH
• Skole
o Deltagelse i
evalueringspanel (5årig varighed) af
folkeskolereform

Elevråd:
Fredag før påske havde vi sponsorløb for Bali børnene, så de
kan blive bespist og fragtet rundt under deres ophold. Der blev
løbet godt. Nogle løb meget hurtigt. Vi forventer et pænt beløb.
Elevrådet orienterer om beløbets størrelse ved morgensamling
på tirsdag.
SFH:
Nye førskolebørn starter 1. maj og har allerede været på besøg.
Børnene fra 2. klasse starter i SFH 2.
Sammen med førskolegruppen laves et projekt ”Samskabelse” i
samarbejde med VIA. Vi får besøg af nogle studerende, som vi
skal samarbejde med. Der er SFH 3 fest - afslutning foregår i
aften. Den 29. april kl. 19 har vi inviteret de lokale foreninger
til møde med skole og SFH, hvor der kan afklares muligheder
fremadrettet. Der ventes afklaring af personalesituation i løbet
af kort tid.
På tirsdag er der Rollespilsdag i Skave - 10 institutioner og ca.
500 børn deltager. Flere af vores frivillige deltager i
arrangementet (i udklædning) og hjælper med at grille pølser
m.m.
Skole:
Teaterfestival var en rigtig god oplevelse for eleverne. Dejligt
at kunne vise dem teater – vi vil gerne kunne følge op herpå
fremadrettet.
Skolen afholder miniemneuge i forbindelse med besøget fra
Bali. Der er nedsat udvalg - der vil være en hel dag, hvor Bali
børnene er på skolen. Der bliver også en gratis forestilling i
forbindelse med besøget fra Bali.
Skolen er blevet udvalgt (sammen med i alt 200 skoler) til at
være med i et evalueringspanel omkring implementeringen af
skolereformen. Der bliver lavet statusundersøgelse blandt 4. og
6. klasses elever og personalet. Projektet løber over de næste 5
år.
2. Skolereform.
Vi arbejder i overvejelser omkring ”Oase” – her vil et
• Inklusion (Sanserum)
sanserum være god investering. Et sted hvor det er muligt at
• Organisering af SFH tilbud 14- finde ro, så eleverne på skolen både kan tilbydes bevægelse
15
men også tilbydes ro. Vi arbejder videre med ideen og
• Andet
bruger også penge til investering.
Organisering af SFH tilbud.
Lene fremlagde forslag til organisering af tilbud for 5. -7.
klasse - et forslag som kan sendes ud til forældre i en
brugerundersøgelse. Forskellige spørgsmål blev afklaret Lene sætter oplæg til brugerundersøgelse sammen og sender
rundt til gennemsyn.

3. Valgmøde – skolebestyrelsesvalg.
Evaluering

Lærernes arbejdstid: De fleste fuldtidslærere vil typisk være
på skolen mellem 39 og 41½ time pr. uge. Det vil være
inden for dette tidspunkt, at de kan kontaktes af forældre.
Det bliver en ny tilvænning både for forældre og lærere.
Der blev lavet en fredsaftale og denne er trådt i kraft.
Resultatet af valget er meldt ud til forældre. Et lille
fremmøde, men der var heldigvis nok til, at der er fuldt besat
skolebestyrelse og 3 suppleanter.
Den gamle skolebestyrelse inviterer den nye skolebestyrelse
til at deltage i dele af skoleårets sidste skolebestyrelsesmøde.

4. Dialogmøde – den 12. maj.
Drøftelse af emner

Deltagere: Birte, Bent, Lene K og Torben
Temaerne blev vendt og diskuteret.

5. Gennemgang af Principper
• Mobiltelefoni
• Evalueringsform på skolen

Torben retter princippet til omkring mobiltelefoni. Det er
fortsat muligt for elever i 4. - 7. klasse at bruge mobiltelefon på
skolen.
Princip om Evalueringsform blev rettet til i forhold til
virkeligheden.
1. Birte, Bent, Helle og Stefan tilmeldes
inklusionsarrangement den 2. marts på Rolf Krake
Skolen
2. Intet
Bixebagning fremover??

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

Punkter omkring skolereform:
- Lektiefri skole på sigt??
- Udeskole/udeklasser
- Samarbejde med foreninger
- Åben skole
Principper:
• Lejrskoler
• Klassernes mulighed for indtjening
8. Kværnen
9. Evt.

Venlig hilsen
Torben Vad

Brød næste gang: Helle

