Skolebestyrelsesmøde onsdag den 29. januar 2014 kl. 19
Ordstyrer: Bent
Fraværende:
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
• Elevråd
• SFH
• Skole

2. Høring Ressourcetildelingsmodel
- se tidligere udsendte
3. Skolereform.
a. Orientering og drøftelse
omkring emner fra pædagogisk
dag
b. Lærerarbejdspladser

Elevråd:
Elevrådet ønsker at få emnet omkring brugen af mobiltelefoner
i frikvartererne op – med fordele og ulemper. Man kan
eksempelvis være social ved at vise billeder m.m. Ulemperne
kan være facebook, billeder, der tages og lægges ud m. – men
ønsket om at tage det op er stort. Evt. kun for øverste gang.
Tages op på PR.
Skolebestyrelsen gør opmærksom på, at det skal være
håndterbart for lærerne, hvis det indføres..
Cecilie og Alexander tager på torsdag til møde omkring
skolereform med elevrådsrepræsentanter fra andre skoler.
SFH:
Tirsdag var der møde omkring forventninger til pasning, når
den nye skolereform indføres. De forældre, der mødte op,
kunne fortælle, at man gerne vil have et pasningstilbud - også
for de store elever. Sammenhængen med fritidsaktiviteter i
Centret passer forældrene godt – at børnene kan gå direkte til
aktiviteterne uden at skulle hjem først. Nogle vil være
forhindret i at udnytte fritidstilbuddene, hvis de først er taget
hjem fra skole, da forældrene ikke vil kunne bringe dem af
sted.
Skole:
Personalemæssigt er vi ved at få de sygemeldte tilbage på
banen. Dejligt.
Vi drøfter skolereform m.m. og har haft pædagogisk dag i
lørdags.
Lærerne har i øjeblikket mulighed for at få support omkring
de interaktive tavler fra en superbruger fra en anden skole,
hvilket er godt. Jacob Holm Poulsen har deltaget i
kursusforløb, så han bliver superbruger her på stedet.
Skolefesten står for døren. Der arbejdes med ting til denne i
næste uge.
Torben afvikler MUS med alle medarbejdere.
Et forslag blev drøftet og afsendes.

Emnerne omkring understøttende undervisning, lektiecafe
(læringscafe), en anderledes skole blev debatteret. Skal vi på
sigt være en lektiefri skole? Det blev drøftet og tages op
senere.
Orientering om tankerne for lærerabejdspladser.
Informationsmøde for forældre omkring skolereform kan
evt. være i forbindelse med skolebestyrelsesvalget.

Helle orienterede om arbejdet med valgfag. Hun deltager i
arbejdsgruppen på kommunalt plan.
4. Drikkeyoghurt fra Skolemælk?

5. Høring Skolebestyrelsesvedtægt
- se tidligere udsendte
6. Skolebestyrelsesvalg

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

8. Kommende møder

8. Kværnen
9. Evt.

Venlig hilsen
Torben Vad

Skolebestyrelsen er enig om, at det vil være et meget dårligt
signal i forhold til vores kostpolitik, så det bliver ikke et tilbud.
Elevrådet vil kunne drøfte andre muligheder for fornyelser (til
salg i Bixen), som passer i forhold til kostpolitikken.
Der blev udformet et høringssvar. Man er tilfreds med forslaget
til ændring.
Møde med Ole Andersen på fredag. Han er formand for
valgstyrelsen.
Vi foreslår, at valgmøde afholdes enten onsdag den 9.
april eller torsdag den 10. april.
1. Intet
2. Intet

Punkter omkring skolereform:
- Lektiefri skole på sigt??
- Udeskole/udeklasser
- Gennemgang af principper
- Samarbejde med foreninger
- Åben skole
- Organisering af SFH
- Skolebestyrelsesvalg
Evt. noget om skolereform i Kværnen
Bent deltager i arrangement omkring samarbejde med
foreninger.
Brød næste gang: Lis

