Referat af bestyrelsesmøde

På Fåborgvej d. 10. oktober 2016
1. Indledning og valg af ordstyrer
Dorthe Madsen.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
3. Nyt fra Elevrådet
a. Præsentationsrunde for de nye elever.
Elevrådsformand Lasse Christensen 9. a og suppleant, Simon Jensen 7. b deltog i
skolebestyrelsesmødet.
b. Elevrådets mærkesager 2016/17
Elevrådet refererer fra elevrådsmødet at:
- eleverne ønsker mad og måltidspolitikken lempet, så der kan medbringes sukkerholdigt
madvarer til fødselsdage.
- der mangler spændende ting og aktiviteter i udeområderne.
- mellemtrin ønsker længere frikvarterer.
- ønske om cyklefordeling ved cykelstativ samt separate cykelstativer ved 9. klasserne.
- Skolens pc’er er for langsomme, og holder ikke strøm.

Skolen har konceptet BYOD. Skolen stiller pc til rådighed for de elever, der ikke har egen
pc med.
Det er vigtigt at melde ud til forældre, hvad der skal bruges og hvad skolen har.
Det er vigtigt at prioritere, at 9. klasse får de bedste pc’er.
Det er vigtigt at få undersøgt, om hurtigheden på nettet kan opgraderes.

i. DK Skoleelevers initiativ om ”Elevvenlig kommune”
ii. Elevernes indflydelse i skolen og på undervisningen
1. Evt. ”hjemmearbejde” til elevrådet
Elevernes medbestemmelse. Hvordan kan eleverne være med til at bestemme
indenfor rammen?
Skoledagens længde: Skolen overholder skoledagens længde, og eleverne udtrykker
at de har vænnet sig til længden.

Mette Andersen viderebringer nedenstående spørgsmål til tovholder for elevrådet,
Steen Kortbek, som han medbringer til et elevrådsmøde.
- Hvordan kan frikvartererne blive mere spændende?
- Hvordan kan eleverne få mere indflydelse på undervisningen og skoledagen, ud fra
den fastsatte ramme?
iii. Evt. andre emner
c. Elevdeltagelse i SKB møderne (igen i januar og hele elevrådet i april)
Lasse Christensen 9. a og Simon Larsen 7. b deltager ved næste skolebestyrelsesmøde i
november.
4. Principper og dannelsesideal.
a. Princip for Understøttende UV – orientering og evt. elevbidrag
Svend Thordsen og to lærere skal afholde møde vedr. princippet. Der afventes en
tilbagemelding fra Finn Næshave, hvilke lærere der deltager.
Eleverne er begejstret for linjedagene.
b. SFO- princippet
Mimi Visbjerg fremlagde forslag til SFO princip, der retmæssigt er princip for mål og
indholdsbeskrivelser for SFO.
Mimi Visbjerg tilretter forslaget med de tilføjelser skolebestyrelsen bidrog med.
Det tilrettede princip besluttes på næste skolebestyrelsesmøde i november.
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c. Hvad ender diskussionen om et dannelsesideal med?
i. Skolens idegrundlag (fra årshjulet)
Finn Næshave gennemgik modellen Kvalificeret medbestemmelse for dannelsesidealet.
Bud på dannelsesideal: At lære elever faglige og sociale fællesskaber og tilknytte eksempler.

Udvalget arbejder videre med dannelsesidealet.
ii. Hvordan adskiller de to begreber – hhv. dannelsesideal og idegrundlag.

5. Modtagelsesklassen - opdatering
Der er ansat to lærere i modtagelsesklassen.
Elevtal og sammensætning er pt.: 4 syrere, 2 kinesere og 1 polak.
Lærerne meddeler, at eleverne arbejder hårdt og energisk.
6. Udfordringen på klasselokaler fra næste skoleår
Hvis der skal leves op til skolereformen, kræver det andre fysiske rammer end de rammer
skolen har på nuværende tidspunkt. Det vil kræve en større ombygning.
a. Evt. i udvalg mhp. Løsningsforslag
Finn Næshave medbringer tal samt prognoser til kommende SKB og bud på, hvad er
skolebestyrelsens opgave er.
7. Evt. høring om de kommunale besparelser
Buskørsel er taget af sparekataloget. Det bliver nu tildelt på elevtal.
a. Er en ansøgning om Linjedagsprojektet relevant?
Svend Thordsen forhører sig, om det stadig er gældende.
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8. Asylskolen
Der er nedsat et råd. Rådet består af, Christina Stavnsbjerg, Finn Næshave, Morten Anderson,
en lærer fra Gymnastikhøjskolen og en lærer fra Børnecenter Hundstrup.
Asylskolens elevtal er på max 50 elever. Der er ansat 5 lærer.
Finn Næshave inviterer afdelingsleder Morten Anderson til skolebestyrelsesmødet i
december.
9. Meddelelser
a. Formand og forældrevalgte
Dialogmøder: Hvert møde skal have en varighed af 4 timer og går på omgang mellem
skolerne. Strukturen er således, en times samrådsmøde med 1. skole, to timers
dialogmøde og 1 times samrådsmøde med 2. skole.

Finn Næshave undersøger, hvordan det står til med trafiksituationen.

Der er ansat en ny lærer til mellemtrinnet frem til sommerferien.
b. Skoleleder og medarbejdere
Der er kommet henvendelse vedrørende mad og måltidspolitikken. Fremadrettet bliver
således at den enkelte skoles skolebestyrelse selv beslutter princip for mad og måltid.
Lærere og pædagoger afholder pædagogisk dag d. 4. november. Emner på dagen er
klasseledelse og feedback samt skolens hjemmeside.
Mia Carstensen og Mette Andersen er fraværende på skolebestyrelsesmødet i november,
hvorfor suppleanterne deltager.
10. Punkter til næste møde
Økonomi
Princip for mål og indholdsbeskrivelser i SFO
Mad og måltidspolitikken
Trafik
Understøttende undervisning
Dannelse
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