Referat af skolebestyrelsesmøde

Afbud: Morten Kodahl
På Faaborgvejen d. 12. januar 2015

Kl. 18.00 – 20.30

76. Indledning og valg af ordstyrer
Christina Stavnsbjerg.
77. Punkter til eventuelt
ét stk.
78. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
79. Nyt fra Elevrådet
Har ikke haft elevrådsmøde i lang tid.
Elevrådet er undervejs med aktivitet til pauser.
80. Princip for Elevrådet Debat, evt. vedtagelse
Svend orienterer omkring det lovmæssige grundlag ud fra et oplæg.
Der kunne udarbejdes en introduktionsfolder til elverne – hvad indebærer det at sidde i
elevrådet? Man kunne evt. lave en temadag for elevrådet.
Elevrådet skal i videst mulige omfang inddrages.

81. Princip om Vikardækning
Princippet blev gennemgået og drøftet.
Finn renskriver princippet sammen med Kirsten.
Det skal justeres i forhold til specifikt fagligt.
I indeværende skoleår har der været en del vikarer. En af årsagerne er kompetenceudvikling
af personalet. Skolebestyrelsen ønsker en informationsskrivelse ang. vikarsituationen.
Det reviderede princip sættes til godkendelse til martsmødet.
82. Ordensregler. Opfølgning på processen vedtaget i december
Finn fremlægger et forslag til ordensregler/samværsregler på februarmødet .
Forslaget har forinden været drøftet på MED og i elevråd.

83. Pause
84. Forældremedansvar
I lovgivning får forældrene et øget medansvar.
Der et ønske om, at forældrene kunne være mere aktive i forbindelse med årets første
forældremøder. Skolebestyrelsen kunne også være mere tydelig på forældremøderne.
Der kunne være en øget kontakt mellem skolebestyrelsen og kontaktforældrene.
Der skal være tydelige forventninger til forældre, elever og skole. Forslag til rammer
melder Finn/ ledelsen (Signe) ud. Forslaget skal også i MED. Forslaget kommer på mødet
i marts.
Diskussionsforum på hjemmesiden er en mulighed for at gå i dialog med de øvrige
forældre.
En række konkrete forslag blev foreslået.

85. Rammer for skolebestyrelsens debatside
Hvad skal debatten indeholde? Det skal være en dialog med de øvrige forældre. Forældre,
elever og lærere ind inviteres til debat. Det er en proces, hvor gryden skal holdes i kog i kog.
Vi skal være OBS på det uforpligtende skriveri.
Hvor meget skal man være på? Hvem skal svare? Hvem er ansvarlig.
Er man blevet hørt?
Skolebestyrelsesmøderne er stedet, hvor aftaler ang. debatsiden laves.
86. Hjemmesiden – opbygning

v/ Kirsten

Gennemgang af den nye hjemmeside, som endnu ikke er offentliggjort.
87. Meddelelser
a. Formand og forældrevalgte
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i. Referat fra Dialogmøderne
Deltagelsesmuligheder i fællesskaber.
Orientering om kommunens holdning til segregerede tilbud.
Næste dialogmøde skulle handle om forældreinddragelse, men det er udskudt.
Hvad med grundlovsarrangement?
b. Skoleleder og medarbejdere
i. Digital indskrivning
Uge 2 og 3 er der digital indskrivning, men vi har besluttet at fastholde
forældre og børn kan komme torsdag 15/1 om eftermiddagen, så børn og
forældre lige kan få hilst på børnehaveklasselederne og se børnehaveklasserne
og SFO’en.
Legepatruljen skal ”uddannes” i hallen. Elever synes pausen er lidt lang.
Legepatruljen skal være med til at systematisere pauser.
Billedmageren den 24/1- der bliver omkring 100 udstillere. Der er 35 års
jubilæum i år.
Yvonne er flyttet til Mors. Skolen har ansat en ny i kantinen - Annamari
Møllegård.
Der kommer et nyt sortiment, der ligger inden for mad og måltidpolitik.
Finn skriver ud til forældrene.
Kvalitetsrapporten er i gang. Skal afleveres på fredag.
Skolebestyrelsen skal kommentere på den efterfølgende 14 dage, hvorefter
den kommer i høring.
Personalet oplever et godt fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Der er en god
personaleforeningen og personalet giver udtryk for, de er glade for deres
arbejdsplads. Der skal være en fælles planlægning i forhold til næste skoleår.
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88. Eventuelt
Skolepatruljen sti meget mørkt i hele området.

89. Punkter til næste møde
- Ordensregler /samværsregler
- Grundlovsseminar.
Martsmødet:
- Vikardækning
- Forældremedansvar
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