Skolebestyrelsesmøde onsdag den 28. august 2013 kl. 19
Ordstyrer: Birte
Fraværende: Lene K., Jeanette, Lene B.J., Lis
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
Elevråd: Der er endnu ikke valgt formand og næstformand,
derfor er elevrådet ikke repræsenteret.
• Elevråd
SFH:
• SFH
Personalesituation - 2 sygemeldte. Derfor er ”ryste-sammen• Skole
arrangement” aflyst. Vi får vikar ind.
Skole:
Vi er kommet godt i gang med nye lærere. I dag har hele skolen
været på udflugt til Jesperhus – en god oplevelse for alle.
De interaktive tavler er taget i brug – første kursusgang er
afholdt. Vi regner med, at det bliver godt. Vi begynder så småt
at drøfte skolereform i Pædagogisk Råd. Lene og Torben
deltager i kursusdage om samme i efteråret. 3 lærere deltager i
Inklusionskurser af 6 ugers varighed, der ligger i forlængelse af
hinanden. Vi håber inden for kort tid at få ansat en afløser, som
kan gå ind i alle 3 vikariater.
2. Høring budget 2014-2017 (bilag
Høringsbrev blev udformet og afsendes til udvalget for Børn og
kommer senere)
Unge.
3. Evaluering og opsamling - Årsmøde Skolebestyrelsen har oplevet ros for arrangementet og
igangsættelsen af forældrenes involvering i idefasen omkring
den ny skolereform. Materialet indgår - evt. i samarbejde med
skolebestyrelsen - i medarbejdernes videre arbejde i løbet af
året.
4. Foreløbig årsplan for arbejdet ved
Årsplanen blev gennemgået.
skolebestyrelsesmøderne
(se bilag)
5. Fællesspisning – møde med Bolette. Der afholdes møde med Bolette fredag den 30. august.
Vi vil fortsat fastholde vigtigheden af skolens kostpolitik.
6. Valg af SB medlem til SFH’s
forældreråd – skal vælges hvert år
(Jeanette nuværende repræsentant for
skolebestyrelsen)

Udsættes.

7. ”Hvad vil vi være kendt for”?
Arbejdet i det kommende
skolebestyrelsesår

Vi arbejder med: At støtte Pædagogisk Råd omkring
ideer/forslag m.m. til ”den understøttende undervisning” i den
nye skolereform.
Ideer:
• At vi tager hånd om det hele menneske - mærker alle
sanser - eksempelvis fremstilling af mad til
fællesspisning fra råvarer til færdigt produkt, udnytte
musik etc.
• At udnytte lokalsamfundet, naturen etc. - forståelsen af
at det, jeg som elev lærer, kan bruges helt konkret.

Bestyrelsen arbejder eventuelt videre med ideerne fra Årsmødet
- og eventuelt på aften, hvor der kun arbejdes med dette.
8. Nyt fra (Orientering)
1. Skolebestyrelsen - bl.a. post
2. ”Skolebørn”

1. Skolebestyrelseskursus den 2.november blev omtalt.
Tilmelding på næste kursus
2. Intet

8. Kommende møder

Eventuelt skolebestyrelseskursus i Horsens - tilmelding 1.
oktober.
Der kommer et indlæg fra skolen, bl.a. om nye lærere,
opfordring omkring hjælpere til fællesspisning.
Brød til næste gang: Helle

9. Kværnen
10. Evt.
Brød: Lenes Fritterlagkage
Med venlig hilsen
Torben Vad
skoleleder

