Skolebestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014
Ordstyrer: Bent
Fraværende: Cecilie og Helene
Sang nr. 104 - Bønder og tømrer ☺
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra
• Elevråd
• SFH
• Skole

2. Nyt fra
1. Skolebestyrelsen - post
2. ”Skolebørn”

3. Kværnen/andre medier
4. Evaluering af Ny Skolereform

5. BTU – kort gennemgang
(Bruger Tilfredsheds Undersøgelse)

Elevråd:
Der har været afviklet elevrådsfest. Den blev afviklet rigtig fint.
SFH:
MGP har fyldt - og de vandt ☺ Det tager tid i SFH’en, men det
bliver til ”vi” for alle, når skolen er på. Det var en god
oplevelse for børnene.
De vandt et gavekort på 2000 kr.
Skole:
Emneuge op til efterårsferien – to perioder af folkeskolen
igennem de sidste 200 år.
Forældremøder afviklet – og nogle klasser er i gang med skolehjemsamtaler.
1. Den 27. november er der indkaldt til formandsmøde med
fokus på skolereformen.
Der er dialogmøder med politikerne for udvalget for Børn og
Unge. De ligger i februar.
2. Spændende læsning ”Danske børn snydes for de vigtige valg
i livet” - kan læses på nettet i det næste nummer af
”Skolebørn”, som bliver lagt ud på forældreintra.
Vi skriver om MGP og Juniorklub.
For personalet - der er kommet lidt mere ro på, men der er
travlt.
Fælles forberedelseslokale - godt - der er ro. Men også
mulighed for sparring.
Vi mangler tid til samarbejde på tværs af lærere og pædagoger en struktur, som ikke er let at ændre.
Bevægelsesbånd fungerer rigtig fint lige nu.
UU - en af vore udfordringer. Vi har bevægelsesbånd og
læsebånd. Herudover har vi i indskolingen 3 enkelttimer, der
ligger isoleret. Hvordan kan vi eventuelt samle disse i forløb?
Og der blev drøftet mange flere ting…… ☺
Torben gennemgik slides. På det generelle niveau ligger vi på
linje med kommunens resultater.
Skolebestyrelsen har mulighed for at granske, om der er ting,
der skal sættes fokus på.

Kaffe (når det passer)
6. Regnskab 2014 – budget 2015
• Ønsker til bygninger/arealer

Ressourcetildelingsmodellen blev kort gennemgået.
Torben forelagde det brev, der sendt i forhold til ønsker om

•

Ønsker til undervisningsmidler bygninger og renovering – indeholdende Læringscenter, lokale
til Natur/Teknik, mødelokaler, renovering af toiletter
gulvbelægning.

7. Evaluering af
skolebestyrelseskursus den 6. nov.

8. Ideer til fokusområder (brainstorm)

Bent refererede kort for de medlemmer, der ikke var med til
mødet.
Liste med principper - SKAL og KAN er sendt rundt.
Evt. arbejde med et ”skriv” for hvilke ting forældrene kan/skal
drøfte på forskellige klassetrin. (kan tages op af
skolebestyrelsen senere) Kan kombineres med Forældre-backup i 0. og 6. klasse.
Bent foreslog, at skolebestyrelsen holder et ekstra møde efter
jul, hvor der sættes fokus på ”kan” mulighederne.
Mulighed, at der laves ”highlights” fra skolebestyrelsen ved
skolefest og at Årsberetningen sendes ud.
Se blandt andet ovenfor.

9. Kommende møder

Evaluering af Kostpolitik.
Ressourcebank

10. Evt.

Brød næste gang: Julefrokost – ud af huset.
Ellionora tager brød med til mødet i januar.
Ønske om, at lærerne ser på fælles tilgang til lektieinformation.
Ønske om fokus på hygiejne på toiletter - der er fuld fokus
herpå.
Stort problem med ”mørke” børn fra Hvam - kører forbi de
store maskiner. Børnene skal huske at følge cykelstien. Husk
vest og lys.

11.

Venlig hilsen
Torben Vad

