Referat af bestyrelsesmøde

På Faaborgvejen d. 11. maj 2015

Kl. 18.00 – 20.30

Fraværende:
129.

Indledning og valg af ordstyrer
Mette Andersen

130.

Punkter til eventuelt
Ingen

131.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt med kommentar til punkt 124 c. Sætningen ” venter til maj mødet” slettes

132.

Nyt fra Elevrådet

a. Undervisningsmiljøundersøgelsen
SKB ønsker et udskriv af undersøgelsen
Der kommer et sammenskriv ud på skolens hjemside. Det skriv som lærer og SKB har
forholdt sig til. Forslag: et link til selve undersøgelsen på forældreintra
Punktet kommer på igen ved næste SKB møde
i. Overordnet og er der larm, uro eller mobberier?
133.

Forældreinddragelse

a. Endelig godkendelse af rammer for debatforum på intra ST har lavet et oplæg og gennemgik dette.
Kommentar: godt oplæg – evt. skal enkelte sætninger ændres.
Formålet er øget forældresamarbejde og et øget forældreansvar
Øget elevinddragelse
SKB styrer bloggen
Der skal være god tone.
Formålet at danne nogle principper
Bloggen er åben for alle – det tekniske med password bedes KJ om at ordne
Der skal evt. være en boks til fremadrettet diskussionsemner

b. Om skolens andel / ansvar for organisering, information og rammesætning.
Fokus på at det bliver bragt i det rette fora
Lærerne skal have samme spørgsmål – SKB vil gerne have en tilbagemelding
Lærer skal debattere på lærerintra
134.

Pause

135.

Demokratifestivallen

a. Materielle rammer og tilmelding.
Der købes pavillon som bliver rammen. Borde der kan bruges til de 5 spot
og blancher til ophængning
Et akustisk orkester
ST sender tilmelding
b. Oversigt over indhold og arbejdsgrupper
5 spot:
1. Pædagoger i skoledelen. To pædagoger og elever
2. Svendborg projektet. En lærer og elver (dans). En konsulent fra Svendborg Kommune
3. Linjedag. En afdelingsleder (SB) og lærer
4. Musik. En lærer og 4 elever
Skolebestyrelsen holder møde vedr. det de byder ind med. Plancher med folkeskolens
demokrati
136.

Budget til godkendelse
Der oprettes ny konti til Åben skole
Lejrskoler er en stor økonomisk post, med det giver tilsvarende eleverne meget både socialt
og fagligt
Budget er godkendt

137.

Principper for den åbne skole

-

a. Principskitse til drøftelse fra arbejdsgruppen
ST gennemgik bilag.
Kommentar: Det er et gennemtænkt princip. Aktiviteten er ikke målet i sig selv.
Opfordring til når princippet udmøntes: Det er vigtigt at der sættes en retning på den åbne
skole - hvordan kommer det til udtryk på de forskellige trin?
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Logbog kunne ligge i acadre og lave et udtræk.
Princippet er godkendt
138.

Årsmødet i juni (fra årshjulet) struktur og indhold
Starte en tradition for årsberetning gældende fra juni 2016
Skolebestyrelse indkalder til og afholder årsberetning fast hvert år, med indhold skole/hjem
samarbejde, åbenskole. Evt. med en foredragsholder. Forslag:
Foreningen skole og forældre – musikskolen - Egebjerg mølle
Der tænkes ind, hvordan årsberetningen bliver fremlagt i juni i år.

139.

Meddelelser

a. Formand og forældrevalgte
i. Referater mangler på hjemmesiden
Referater bliver lagt på hjemmesiden
ii. Orientering fra seminar i Skole og Forældre
ST refererer derfra. En professor fra Aalborg universitet fortalte om forældres
ansvar for dannelse af børnene og skolens medansvar.
Mht. understøttens undervisning viser det sig, at mange skoler famler i blinde.
ST har orienteret sig via Børn og unge referat, at LOMA skal udvides til alle skoler
i Svendborg kommune.
b. Skoleleder og medarbejdere
Skolen får opsat solceller. Dette kan bruges konstruktivt i undervisningen
7. og 8. årgang skal have førstehjælpskursus i denne uge. Der kommer underviser udefra.
Ved årgangsprøver var der kun få digitale udfordringer. Det er positivt for eleverne, at der
afholdes årgangsprøver.
i. Om indhold i ”Mærskprojektet”
Der udsendes ”spørgsmålsark” digitalt, hvor svarende samles i en rapport.
Efterfølgende laves der handleplaner i 2017 og i 2019 er projektet færdigt
ii. Personalesituationen
Der opslås to lærerstillinger med tiltrædelse 1. august. En fast stilling og en
tidsbegrænset stilling
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140.

Eventuelt

141.

Punkter til næste møde
Demokratifestival
Undervisningsmiljøundersøgelsen
Revidere principper
Forældrebloggen slut - handleplan
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