Skolebestyrelsesmøde mandag den 1. september 2014
Ordstyrer: Bent
Fraværende:
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra
• Elevråd
• SFH
• Skole

2. Forretningsorden for møderne (se
bilag)
3. Høringssvar budget 2015 -2018
(Bilag udsendes)

4. Juniorklub SFH - Lene

Elevråd:
Elevrådet er endnu ikke valgt. Der vil blive valg i løbet af de
næste 14 dage.
SFH:
Kommet i gang med en noget ny hverdag - og den er lidt
hektisk. De fleste pædagoger er med i skolen lige til kl. 14, så
der er ikke et lille fælles møde før opstart. Eftermiddagsmaden
overvejes - lige nu finder vi en eller anden ordning, men det
kan også overvejes om det skal fortsætte. Tages op ved et
senere møde.
Vi er heldigvis ikke ramt af mange udmeldelser - faktisk kun én
enkelt i SFH2.
Vi er igen med Børne Melodi Grand Prix. Bettina har lavet
melodien og de lærer sangen i musik. Godt samarbejde. Stadig
kun for indmeldte i SFH.
Skole:
God opstart efter ferien. God stemning blandt børn og
personale. Der er nogle skemamæssige udfordringer, som er
løst/bliver løst hen ad vejen. Der har også været udfordringer
omkring middagspausen ved fællesspisninger. Indtil nu lader
det til, at børnene trives med en lidt længere skoledag. Der er
gode breaks undervejs og samtidig er der i flere fag indført
”ugeskema”, som sammen med bl.a. mere bevægelse giver en
afvekslende skoledag.
Vi havde en rigtig god udflugt på skolens fødselsdag.
Udkast blev drøftet. Rettes til af Bent og Torben og sendes
inden næste møde til skolebestyrelsen.
Budgettet blev drøftet og der blev udformet et høringssvar, der
vægter, at skolerne fritages for besvarelser i lyset af, at en af de
største udfordringer omkring skolereformen er for få
ressourcer.
Er startet i dag. Der er tildelt 28 pladser. Der er ikke mange
indmeldt - mange børn siger, at de er indmeldt, så måske er det
besluttet i hjemmet. Lige nu bemander vi det ekstra godt i
starten. Meget opmærksom på kvalitetstilbud. Torsdag er der
aftenklub fra 17.30-20.30. Aftensmad kan evt. købes i Centret.
Der er åbent hver torsdag.
Lene spørger ind til hvad forældrene tænker.
Skolebestyrelsen tænker, at det er vigtigt med mulighed for
mad på stedet (ellers skal man have to madpakker ☺). Der skal
være mulighed for et tilbud.
En ide kan være, at der laves ”juniorklub-burger” i Centret.
Det kan være en mulighed med fællesspisninger med jævne

5. Elevråd
(Nu er det normalt for 3. – 7. kl., men
vi foreslår, at det er fra 4. – 7. Kl.)

mellemrum.
Ide at elevrådet hører til på øverste gang. Der vil være
kontaktpersoner fra de store klasser til nederste gang.

Kaffe (når det passer)
6. Ideer til fokusområder (brainstorm)

Tages op ved næste møde

7. Forældremøder – evt. input

Evt. samtale om kontakt lærere/forældre - nu inden for
arbejdstid. Hvordan opleves det?
Som skole har vi et kvalificeret bud på, hvordan skolereformen
virker, men der er naturligvis brug for justeringer undervejs.
Omtale SB medlem som kontaktperson for klassen.

8. Årsplan for skolebestyrelsen
(se bilag)
9. Nyt fra
1. Skolebestyrelsen - post
2. ”Skolebørn”

Der er udarbejdet en dynamisk årsplan, som blev fremlagt.

10. Kommende møder
11. Kværnen/andre medier
12. Evt.

Venlig hilsen
Torben Vad

1. Post om Åben Skole den 6. november kl. 15-19. Vi deltager
ikke i år.
2. God artikel (Ud med lektier -ind med forberedelse) omkring
forberedelse af eksempelvis små fag - god til at forældrene kan
tale med børnene herom.
Ideer til fokusområder (brainstorm)
Eftermiddagsmad - SFH - hvordan?
Skolen omkring skolereform m.m.
Brød næste gang: Susanne
Der er ønske fra forældre vedrørende nye skolemøbler.
Evt. debat omkring penge til slik ved skoleudflugt.
Spørgsmål angående opstillinger i klasserne - arbejdsstillinger,
når børnene skal dreje sig på stolene.

