Referat skolebestyrelsesmøde
d. 2.februar 2015
Afbud.
Trine Schade og Carsten Vinther.
Pkt.
90. Indledning og valg af ordstyrer
Ole
91. Punkter til eventuelt
Ingen
92. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt
93. Nyt fra elevrådet:
Kort drøftelse om hvilke udvalg elevrådet kunne deltage i.
Der var ønske om mørklægningsgardiner til klasserne, for bedre at kunne se fremlæggelser på projektoren.
¨Der var ønske om køleskab til C – gangen og 9. årgang i barakken
Der er ofte koldt i det ene klasselokale i barakken
Den nye kantine:
Der er ønske om at få genindført små juice. Der er ikke mad nok i slutningen af pausen. Salaten er for dyr
eller også for lille, den er svær at blive mæt af. Ønske om mere friskt frugt, der har været på køl.
Kunne der blive oprettet et kantineudvalg. – ønske om varm mad?
Trivselsdag: 9. klasserne vil gerne stå for aktiviteterne halvdelen af dagen. Familiegrupper er godt både for
9.klasserne og de øvrige, der er på tværs af klasserne. Et hold kunne stå for bagning af boller på
trivselsdagen.
94. Ordensreglementer
Finn fremlagde forslag til nye samværsregler. Forslaget blev drøftet, og der blev justeret i det, således at
der til næste bestyrelsesmøde, efter det har været forelagt MED, vil kunne blive godkendt i bestyrelsen.
95. Opfølgning på kvalitetsrapporten
Der er et stort A.P. Møller projekt på vej, som vil komme til at sætte rammer for næste års kvalitetsrapport.

Det vil komme til at dreje sig om evidens og fakta indsamling og opkvalificering i forhold til
personalekompetencer.
Der er nu høring for skolebestyrelsen fra den 5.februar og frem til den 24. februar. Kort tid til at give høring.
Der er tale om mange opgørelser og databehandlinger, som ikke alle er lige let tilgængelige. Der er svært
ud fra tal og tabelmateriale, at se om skolen lever op til skolereformens formål. Dette kunne der eventuelt
kommenteres på. Trivselsundersøgelsen kommer på til næste år. der er deadline for tilbagemeldinger til
Finn senest d. 20.februar 2015. Kvalitetsrapporten 2013 – 2014 dækker skoleåret 13 / 14 samt resten af
kalenderåret 2014. Skolebestyrelsen laver en mailtråd.
96. Pause
97. Forældreinddragelse
Svend fremlagde nogle forslag for muligheder for forældreinddragelse. Der var vedlagt et bilag til punktet.
Det blev besluttet at man i SB ville vente med en drøftelse af oven nævnte til efter at skolens ledelse havde
fremlagt nogle rammer for dette skole / hjem- samarbejde. Derefter vil SB tage stilling til følgende:
Skal der differentieres i forhold til alder og klassetrin? SB skal udarbejde en strategi som ligger indenfor de
rammer skolens ledelse har afstukket. Der skal finde en forventningsafklaring / værdiafklaring sted. Endelig
skal der følges op fra reformmøder. ( arbejdsgrupperne)
98. Rammer for debat på skolens hjemmeside.
SB lægger relevante emner ud til debat, efter at SB er blevet enige om form og indhold.
Dernæst oplæg fra SB med tidsfrist angivet. Siden skal fungere som en blog med mulighed for at
kommentere indlæg og kommentarer. Endvidere opfordres der til en sober debat og skolebestyrelsen
vælger til hvert emne en hoveddebattør som tovholder, men alle SB medlemmer kan naturligvis ytre sig.
Det første emne man kunne tage op kunne være ”forældreinddragelse”.
99. Høring på resursetildeling på specialområdet .
Denne skulle komme i høring fra onsdag den 4. februar og løbe frem til den 5. marts.
Der er tale om to modeller en hvor pengene følger barnet (opgaven) og en hvor man langsomt over 10 år
udfaser segregeringen og bestræber sig på at have eleven og resursen på egen skole.
For at nå de 4% segregerede skoletilbud, skal der stadig begrænses med 130 elever på kommuneplan.
Opmærksomheden rettes på om der er mulighed for at arbejde forebyggende ved skolestart.
Svend og Finn formulerer et høringssvar snarest. Deadline for intern respons er den 2.marts.
I øvrigt et noget kompliceret og vanskeligt stof at sætte sig ind i.
100. Grundlovsarrangement

Der var bilag med til orientering. Målet er at skabe Danmarks største Demokratifestival.
Ollerup lægger rammer til en stor festival som løber fra tirsdag d. 7.april og frem til fredag d. 5. juni 2015.
Vi skal overveje om vi skal deltage. SB ser gerne at vi deltager, og Finn siger at man fra skolens side på
forskellige niveauer gerne vil deltage. Det er vigtigt, at vi deltager for at vise betydningen af demokratiet og
også for at skolen samme med bl.a. friskolerne i distriktet er en aktiv del og videreformidler af demokratiet.
Vi må ikke glemme, at det er demokratiet der er i centrum.
Finn går videre med arbejdet på ledelses- og personale niveau.
101. Indskrivning til skoleåret 2015 /2016.
Finn oplyser, at der pt. er 26 børn indskrevet til den nye BH klasseårgang. Finn fastholder at der vil blive 2
BH klasser, da der så er mulighed for løbende yderligere indskrivning af elever.
Dette bakker skolebestyrelsen op.
Hvorvidt det får konsekvenser personalemæssigt er for tidligt at sige.
102. Meddelelser
Formand og forældrevalgte
Ingenting
Skoleleder og medarbejdere.
Kommunens samlede kvalitetsrapport er på 630 sider
Vi har indgået partnerskabs aftale med Egebjerg Mølle
Dialogmøde den 18.februar på Tved Skole
Samarbejde med forfatter i skoleåret 2015/ 16 for 3.- 4. klasser og 8. – 9.klasser.
103. eventuelt
SB minus ledelse mødes næste gang en time før det ordinære møde.
104. punkter til næste møde.
Rammer for skole / hjemsamarbejde (forældreinddragelse)
Feedback på høringssvar
Spisepausens længde
Godkendelse af samværsregler
FN

