Dagsorden for bestyrelsesmøde

På Fåborgvej mandag d. 14.11 2016 Kl. 18.00 – 20.30
Fraværende: Christina Stavnsbjerg – Dorthe Vatnamo Madsen

1. Indledning og valg af ordstyrer
Morten Kodahl
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Nyt fra Elevrådet
a. Mere medindflydelse i SKB kompetenceområder og på undervisningen
Elevrådet inviteres til kommende skolebestyrelsesmøde og får tilbagemeldinger om
beslutninger på deres spørgsmål.

Steen Kortbek orienterer om elevrådets referat fra sidste elevrådsmøde.
-

Elevrådet mener, der mangler klassemøder.

-

Forslag til at gøre frikvarterne bedre bl.a. med flere spil i skolegården og flere
muligheder for bevægelse.

-

Uretfærdighed omkring mad og måltidspolitikken.

b. Tilbagemelding fra sidste møde om aktivitet i frikvartererne
Elevrådet fremlægger på næste møde
c. Mad og måltidspolitik
Forslag til ændringer ved fødselsdage i klassen.
Ved forældremøder skal der fortsat gives informationer om politikken.
Punktet tages op på kommende skolebestyrelsesmøde
d. Princip for understøttende undervisning
Svend Thordsen orienterer ud fra vedlagt bilag.
Svend Thordsen reformulerer teksten.

e. Dannelsesideal
Finn Næshave orienterer fra arbejdsgruppen og vedlagte bilag.
4. Princip: ”Mål og indholdsbeskrivelse for SFO” til vedtagelse
Princippet er godkendt.
5. Høringssvar på besparelseskataloget
Høringssvaret er godkendt af skolebestyrelsen og MED. Det ekspederes videre.
6. Dialogmødet d. 17.11. Dagsorden og hvem deltager
Dialogmødet afholdes på Vestermarkskolen. Svend Thorsen, Finn Næshave og en
forældrerepræsentant deltager.
7. Fra årshjulet:
a. Orientering om regnskabet
Finn Næshave orienterer om regnskabet for 2016.
Lærer og pædagoger kan ønske undervisningsmaterialer.
b. Status på skole-hjem-samarbejdet under ”Min uddannelse”
Finn Næshave orienterer om, hvor langt skolen er med MinUddannelse på nuværende
tidspunkt. Skolen bruger de to platforme MinUddannelse og skoleintra.
Punktet kommer på skolebestyrelsesmøde i marts.
c. Inspiration til SKB årsafslutning juni 2017
Skolebestyrelsen går i tænkeboks i forhold til, hvilken foredragsholdere, der kunne være
interessant at booke til årsmødet.
8. Asylskolen
a. Referat fra rådsmøde
Der har ikke været afholdt rådsmøde, men der indkaldes til et nyt.
b. Elevernes bo-situation under kritikken af Langelands kommune.
Alle elever kommer i skole.
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9. Valg af formand for skolebestyrelsen.
Punktet tages op når alle skolebestyrelsesmedlemmer er tilstede i december.
10. Meddelelser
a. Formand og forældrevalgte
Intet fra formand og forældrevalgte.
b. Skoleleder og medarbejdere
Viceskoleleder er langtidssygemeldt.
11. Punkter til næste møde
a. Afd. leder fra asylskolen deltager
b. Budgettet 2017
c. Mad og måltidspolitik
d. Tilbagemelding fra sidste møde om aktivitet i frikvartererne
e. Plads og lokaleforhold
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