REFERAT
Skolebestyrelsesmøde mandag d. 9. marts 2015.
Fraværende: Carsten, Ole, Dagmar, Mimi, Mia.

106) Christina valgt til mødeleder
107) referat godkendt
108) nyt fra elevråd.
En god fastelavnsfest er blevet afholdt for skolens indskoling og mellemtrin. Festen forløb fint omend den
var lidt kedelig. Udskolingen (de fleste) har et ønske om at være med til festen.
Trivselsdag d. 13 marts 9. klasserne er klar med aktiviteter.
Kantinen er under udvikling, og der er kommet mere mad, dog stadig ikke helt tilfredshed med bl.a.
sandwich.
108a) Demokratifestival.
Det blev besluttet, at vi melder skolen til med en stand til den 5. juni. Elever, musik, noget personale
skolebestyrelse kan deltage. FN tager emnet med i ledelsen og herfra kommer der så et udspil til indhold på
standen.
Skolerigsdag.
Fredag den 20. marts og lørdag den 21. marts sidste tilmelding er den 16. marts.
ST opfordrer så mange som muligt til at deltage disse dage. FN deltager fredag.
Elever fra elevrådet deltager fredag d. 20. marts fra kl. 12 til 17 . Emnet er demokrati. Kontaktlærerne (MA
og MC) til elevrådet finder i samarbejde med elevrådet ud af, hvem der deltager af elever og lærere, samt
logistikken i forbindelse med transport til og fra Taasinge hallen.
B) Henvendelse fra forældre omkring købevand fra kantinen.
ST udarbejder et svar efter samråd med FN.
Kantinen
Der er god efterspørgsel på den sunde mad i kantinen. Mimi og Finn har været på kongres vedr. Læring ,
dannelse og mad. Mad – måltidet kan blive en vigtig del af dannelsesarbejdet i folkeskolen.
Der er et ønske fra bestyrelsen om, at der nedsættes et kantineudvalg og FN mener, det kan være en god
ide til bl. a. ny inspiration til sortiment i kantinen.
Christina samt to elever fra elevrådet samt Mimi og Anna Mari er i dette udvalg.

Mimi Indkalder til første møde.
c) Spisepausens længde
Forespørgsel fra bestyrelsen om pausens længde og dens indhold. FN svarer, at den indgår i ledelsens
arbejde med næste skoleårs arbejde med dagsstrukturen. Flere muligheder bliver drøftet. FN vender
tilbage til bestyrelsen med et forslag.
Bl.a. Er vi udfordret af at nogle klasser har undervisning i pausen og at der for nogle elevers vedkommende
mangler indhold i den lange pause. Samtidig er de små elever lidt presset på, tid mht. at nå at spise deres
mad. Det er vigtigt med fokus på læring i forbindelse med spisesituationen.
Trivsels undersøgelse.
Deadline den 20. marts mange klasser har endnu ikke besvaret denne undersøgelse.
Der efter bliver resultat studeret og skolebestyrelsen bliver orienteret, ligesom resultatet af undersøgelsen
lægges på skolens hjemmeside.
109) Rammer for den åbne skole
Det aftaltes at vi arbejder på to ben
a) Den åbne skole i forhold til det omgivende samfund
b) Det forpligtigende skole / hjem- samarbejde
Ad a) En gruppe blev nedsat for at udarbejde princip for den åbne skole. princippet skal være forpligtigende
for begge parter, dog med den mulighed at der stadigvæk er plads til det spontane.
Princippet skal sørge for at den åbne skole indgår i den enkelte elvs læringsmål, samt at det skal kunne
rumme mange aktører samt have en indholdsdel samt en strukturdel.
Arbejdsgruppen er : Svend , Christina, Finn, en elev samt en lærer fra arbejdsgruppen.
Finn indkalder til første møde.
110) Endelig godkendelse af regler for samvær.
Princippet godkendt kommer nu på hjemmesiden. Næste er samvær på medier.
111) Høringssvar på dagtilbud frist 27/3.
Udkast skrives af Svend og Finn, og forelægges bestyrelsen.
112) Deltagelse i demokratifestival
Se under punkt 108a.
113) Finn orienterer omkring programmet for læringsledelse. Et A.P. Møller program hvor tolv kommuner
deltager. Løbende orientering på dette punkt

114) Meddelelser
Finn orienterer om regnskab 2014. Skolen kommer ud med et overskud og SFO kommer ud med et
underskud. Noget af skolens overskud skal i 2016 bruges til opgradering af skolens digitaliseringsplan.
Beboere fra et nyt bosted for kriminelle unge i vores nabolag, udfordrer os ved et par episoder.
Politi er inde over.
115) Eventuelt
Ingen ting
116) Punkter til næste møde
Se årshjul
Åben skole
Demokrati festival

