Referat af bestyrelsesmøde

På Fåborgvej d. 12. december Kl. 17.30 – 19.30
1. Indledning og valg af ordstyrer
Morten Kohdal.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
3. Nyt fra Elevrådet
a. Orientering om aktuelle sager
Cykelparkering og fordeling mellem klasserne:
Finn Næshave og Lasse Elmelund Christensen holder et møde, hvor det viderebringes til
CETS, hvad der skal sættes op af skilte ved cykelstativerne.
Ved snevejr formidler Finn Næshave til alle elever ved morgensamling, hvilke regler der
er gældende.
Der budgetteres til en ny Four Square bane.
Finn Næshave kontakter UV data, for de tekniske problemer, der er med Smartboard.
b. Mad og måltidsprincip
Princippet skal tages op igen på et skolebestyrelsesmøde.
c. Svar på spørgsmål fra oktobermødet – Frikvartersaktiviteter i udeområder
i. Længere frikvarter, cykelstativer ved 9.kl, langsom internet
Eleverne ønsker:
- bordtennisbord, der er vejrbestandigt
- gyngestativer til de større elever
- legeredskaber, der kan få eleverne udenfor
- igangsættelse af udendørs lege og turneringer
Finn Næshave deltager i et elevrådsmøde, hvor elevrådet fremlægger deres
ønsker til budgettet.

d. Princip for Understøttende Undervisning
Princippet godkendes.
e. Henvendelse om skolepatruljen i morgentrafikken
Finn Næshave undersøger, hvorvidt der kan opstilles forbudsskilt ved bommen med
tidspunkter, for indkørsel forbudt og bommen er nede.
Skolebestyrelsen skriver ud til alle forældre i forhold til, hvor forældrene kan afsætte
deres børn og hvordan kørsel ønskes om morgenen. Morten Kohdal laver skrivelsen.
Bommen lukkes ned i uge 2.
Der laves en vagtplan fra mandag i uge 2, hvor ledelse, skolebestyrelse og lærere er
synlige i udeområdet om morgenen i en periode.

Finn Næshave kontakter vejdirektoratet igen, i forhold til krav til forbedringer til de
trafikale forhold.
4. Dannelsesideal
Det er ikke muligt at nedskrive et princip for dannelsesideal.
Dannelse er det, at være en del af et fællesskab. Det nedskrives, som en del af skolens vision.
Gruppen mødes i begyndelsen af det nye år, og arbejder videre med dannelse.
5. Budget for 2017
Finn Næshave orienterer, om det anslået budget.
6. Plads- og lokaleforhold, skoleåret 2017
Punktet kommer på dagsordenen på et senere tidspunkt.
7. Modtagelsesklassen
a. Høringssvar
Høringssvaret indsendes.
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b. Konsekvenser for vor klasse
8. Ny formand for SKB
Christina Stavnsbjerg er ny formand gældende fra januar 2017
9. Meddelelser
a. Formand og forældrevalgte
Skolebestyrelsens årsmøde er datosat til tirsdag d. 16. maj 2017.
Skolebestyrelsen arbejder videre med en eventuel foredragsholdere.
i. Rapport om indsatser, der fremmer mental sundhed
SFI rapport viser, at inklusion ikke har ødelagt undervisningen for de andre
elever, de får det samme ud af undervisningen. De inkluderende elever har
svært ved at blive en del af klasen. Rapporten viser, at eleverne er blevet bedre
til matematik.
b. Skoleleder og medarbejdere
Skoleleder:
Der kommer en rapport i forhold til, hvordan skolen løfter fagligt.

Folkebiblioteket bliver integreret i skolens bibliotek medio august 2017. Tegningerne
bliver præsenteret ved næste SKB.

Den ene Børnehaveklasseleder har opsagt sin stilling pr 31. december 2016. Der er ansat
en vikar i en midlertidig stilling frem til juni 2017.

Viceskoleleder er sygemeldt frem til januar.

Medarbejder:
Traditionen tro går alle elever i kirke d. 22. december. I år er eleverne delt i A og B.
Efterfølgende er der juleafslutning i skoens kantinen.
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10. Punkter til næste møde
Mad og måltidspolitikken
Trafiksituationen
11. Asylskolens skæbne
a. Afdelingsleder, Morten Andersson, deltager
Morten Anderson orienterer om asylskolen.
Asylskolen lukkes i januar 2017
12. TAK for i år
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