Referat af bestyrelsesmøde

På Faaborgvejen d. 10 november 2014 - Kl. 18.00 – 20.30
Fraværende: Morten Kohdal, Magnus Staal Vigsø, Trine Ravnholt Schade, Trine Sønderholm Larsen
48. Indledning og valg af ordstyrer
Carsten Vinter
49. Punkter til eventuelt
To punkter
50. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev uddybet og godkendt.
51. Nyt fra Elevrådet
Elevrådet blev hasteindkaldt for at komme med input til, hvad eleverne kunne forestille sig af
indhold i et pædagogisk læringscenter. Det har været en sjov opgave.
52. Årshjulet – endelige plan for skoleåret
Ikke flere kommentarer til årshjul.
Accept af årshjul
53.

Princip om mad og måltid. - Endelig vedtagelse
Der er endnu nogle justeringer, som bør medtænkes, så Mad- og måltidspolitikken skal revideres.
Med disse kommentarer går Mad- og måltidspolitikken tilbage til revidering i udvalget. En
revideret udgave lægges frem for skolebestyrelsen på næste møde.
54. Principper – definition og afgrænsning af principper
a.

Princip udtaler sig overordnet
Princip om udarbejdelse af principper. Principperne skal være kendt af dem der skal
efterleve det og det skal have en konsekvens hvis det ikke efterleves.
Det er skolebestyrelsens opgave at føre tilsyn omkring principperne - hvordan følge vi op.
Principperne skal lægges ud på hjemmesiden.
I principperne skal der står, hvornår princippet skal revideres.
Nogle principper bestemmes ud fra kulturen på skolen andre bestemmes ovenfra.
Svend laver små rettelser og sender ud til næste gang.

b. Overblik
Det er lovpligtig at skolen udarbejder ordensregler, der revideres årligt.
Vi skal revidere/opdatere eksisterende principper– der findes eksempelvis ikke et pæd. råd.
Pæd. Råd erstattes med MED-udvalg
Skolebestyrelsen tager fat i de principper, der mangler jf. liste over rækkefølgen.
Der skal lige gå et skoleår inden vi laver ændringer.
Forældresamarbejde skal der laves principper for i overensstemmelse med
folkeskolereformen , hvor forældrene ønskes inddraget mere i skolens hverdag. Her skal
skolebestyrelsen lave en undersøgelse der fortæller, hvor er vi henne og finde fælles fodslaw.

Nogle principper fødes i ledelsen (f.eks. ordensregler), andre i bestyrelsen.

c. Plan for det fremtidige arbejde med principper
Første princip er ordensregler – Finn kommer med et udspil
55. Kaffepause
56. Øget forældreinddragelse til drøftelse – ikke princip endnu
Hvad siger folkeskoleloven??
Kun en enkelt linje i folkeskoleloven beskriver øget forældreansvaransvar. Hvad indbefatter det? I
Svendborg kørte busser rundt og der blev afholdt idémøder. Skole og forældre har en del omkring,
dette, som kan findes i et hæfte eller på deres hjemmeside.

57. Dialogmøde med B+U udvalget og skoleforvaltningen d. 12.11. kl. 17.00.
a. Orientering om temaer og skolens standpunkter.
SB-formanden kan ikke deltage. Der bør være to forældrevalgte fra SB med til
mødet.
Foreløbig ingen.

58. Meddelelser
a. Formand og forældrevalgte
Brev fra UVM om lån / leje / forsikring af ”devises”
I forbindelse med en én til én løsning herunder BYOD, har vi på skolen udarbejdet en kontrakt
hvis man låner en computer på skolen. Den kontrakt er i overesstemmelse med gældne regler,
så man kun er ansvarlig for en skade, hvis man har handlet bevidst uansvarligt.
I klasserne er der skabe til egne og lånte computere/devices, hvor man har sin egen nøgle
b. Skoleleder og medarbejdere
i. Orientering om regnskab (iht. årshjul)
Udsendt – kort gennemgang, ingen kommentarer

59. Eventuelt
Marianne deltager i Skole & Forældres årsmøde.
Stande der er på Skole &Forældre årsmødet:
Tema 1 vurdering af uddannelsesparathed, Tema 2 understøttende undervisning, Tema 3 faglig
fordybelse og lektiecafe, Tema 4 principper og tilsyn, Tema 5 forældreinddragelse og opbakning,
Tema 6 bevægelse i skolen, Tema 7 trivsel i skolen og Tema 8 netværk mellem skolebestyrelserne.
Skolen har modtaget et spændende tilbud til, til at komme på en konference i Københvn der
drejer sig om sund mad, samt udbyggelse af kantinene – her kunne eleverne inddrages.
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60. Punkter til næste møde den 8/12-14 kl. 17-19, herefter spisning.
Mad og måltid
Hjemmeside
Princip om udarbejdelse af principper
Ordensregler - princip (FN)
Øget forældreinddragelse til drøftelse – ikke princip endnu . Punktet er opkvalificeret af
Marianne og FN til debatforum/ og videre arbejde i SB

Side 3/3

