Skolebestyrelsesmøde mandag den 28. oktober 2013 kl. 19
Ordstyrer: Helle
Fraværende: Lis, Birte, Lars, Jeanette, Johan
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
Elevråd:
Cecilie fortæller: Arbejder med fest - 22. november. 15.30 • Elevråd
17.30 og 19-22. Efterlyser hjælp til oprydning mellem festen
• SFH
og efter festen. Bent og Helle mente, at de kunne komme og
• Skole
Stefan vil gerne komme og hjælpe efter festen. Lene K byder
ind om eftermiddagen.
SFH:
Sidste hånd på værket med BMGP. Personalesituationen er
bedret. Marco og Louise er begge på vej tilbage.
Skole:
Anette Stenbakken afslutter kursus om 14 dage og overtager så
igen sit eget skema. Vi afpasser vikarsituationen i forhold til, at
de lærere, der er inde over klasserne kan fortsætte, hvis det er
muligt.
SFH og skole har rådført sig med HR afdelingen ved Holstebro
Kommune i forbindelse med, at vi på personalesiden er ramt
hårdt af sygemeldinger. Der er aftalt et forløb, som vil blive
iværksat med særlig henblik på den resterende del at
medarbejderflokken.
2. Skolereform.
a. Orientering

Lene og Torben deltager i KLs kurser i forhold til planlægning
af implementeringen af skolereformen kommunalt og lokalt.
Midt i november håber vi, at vi har en plan klar for arbejdet de
næste måneder.
Bent Hedegård sidder i et udvalg, der arbejder med ”den åbne
skole”. Bent fortalte om arbejdet i udvalget. Et spændende
arbejde.
Torben orienterede omkring øvrige KL tilbud.
Der findes et link til kommunens hjemmeside hvor man kan
følge med i hvad der sker på de forskellige områder vedr.
skolereformen. Her er linket:
http://www.holstebro.dk/Skolereform-8781.aspx

3. Emneuge – besøg fra Bali

Lene B. Jensen sidder i udvalget omkring besøget fra Bali
Der kommer max. 30 børn mellem 8 og 15 år. De vil være
her fra den 10. - 17. juni - herefter tager børnene videre til
Sevel og er der under resten af Festugen.
Vi vurderer, om det er hele skolen eller nogle klasser, der er
med ved åbningen på Festugen.
Evt. skal børnene fra Bali ud til danske familier på besøg.
Projekt med frugttræer bliver en del af eventen.
Der er søgt 25.000 kr. ved Holstebro Kommune til at hjælpe
med udgifterne.

4. Orientering budget/regnskab 2013

5. Valg af SB medlem til SFH’s
forældreråd – skal vælges hvert år
(Jeanette nuværende repræsentant for
skolebestyrelsen)
6. Tidsplan for skolebestyrelsesvalget
2014

7. Pals Mental sundhed – projekt fra
2013-2016

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

Mandag skal vi alle på skolen ind på Rådhuset.
Overveje hvad der er typisk dansk, der kan præsenteres for
Bali børnene.
Regnskab 2013. Grundet mistet timetal på elev samt en del
langtidssygdom forventes resultatet af årets regnskab at blive
negativt.
Omkring budget 2014 er den planlagte besparelse i Holstebro
Kommune trukket tilbage med henblik på 2014.
Helle Buch bliver valgt som repræsentant til SFHs
forældreråd.
Torben gennemgik tidsplanen for valg til skolebestyrelserne i
Holstebro Kommune. Heraf fremgår bl.a.:
Der skal nedsættes en valgbestyrelse, der består af afgående
skolebestyrelsesformand, et forældrevalgt medlem samt af
afgående skolebestyrelse samt skoleleder, der er formand for
udvalget.
Stefan Mejlhede blev valgt som 3. medlem til valgbestyrelsen,
der herudover består af Birte Ebbensgaard og Torben Vad.
Senest den 7. februar 2014 skal forældrene underrettes skriftligt
om valget.
Senest 3. april 2014 skal der være afholdt valgmøde.
Borbjerg Skole indgår fra næste skoleår sammen med Tvis og
Mejrup skoler som pilotskoler i et projekt omkring PALS
Mental Sundhed. Det er en fortsættelse af det ordinære pals
arbejde, hvor medarbejderne her vil arbejde på at blive bedre i
forhold til andre mere usynlige sider i forhold til at opdage
børn, der bliver overset. I den forbindelse indgår projektet i en
samlet tværfaglig evaluering. Eleverne fra 5.- 9. klasse vil
derfor indgå i base-line undersøgelse, som løber af stablen
engang sidst i november. Forældrene vil få nærmere
oplysninger herom.
1. Intet
2. Spændende indspark omkring skolereformen.

9. Kværnen

Kvalitetsrapport.
Elevrådsfest
Skolereform
Skolebestyrelsesvalg
Vi forsøger at sende input fra skole og SFH

10. Evt.

Brød til næste gang: Lene B. J.

Referent – Torben Vad

