Referat af skolebestyrelsesmøde.
Torsdag den 25. oktober 2018
Kl.19:00 - 21:00
Til stede: Mads, Christian, Mette, Gitte, Johan, Katja (sup. for Knud), Karina
(sup. for Loa), Kirsten, Leif, Charlotte, Karsten og Lars.
Afbud: Knud og Loa
Ikke til stede: Mie og Max Emil

Emne (og ansvarlig)

Indstilling

Tid

Beslutning – hvem gør hvad

19:0019:05

Mette valgt.

1

Valg af ordstyrer

2

Godkendelse af referat
fra sidste gang, samt
dagens dagsorden

Godkendelse 19:05af
19:10
dagsorden

3

Elevrådet
(Mie og Max-Emil)

Orientering

19:1019:20

4

Meddelelser:
- Skolens leder
- Formanden
- MED-udvalget
- Fra skolen
- SFO

Orientering

19:2019:30.

Referat godkendt.

Skolens leder:
Økonomi: Skolen venter stadig et
mindre overskud. Der er dog
uafklarede budgetpunkter i
forbindelse med
uddannelsesprojektet. Samtidig
er der stigende støttebehov for
udsatte elever.
Budget 2019: Skolen er tildelt
midler til nye gulve i
gymnastiksalene, penge til
udvikling af to lokaler, hvor der
skal etableres inkluderende
læringsmiljø, samt midler til frikøb
af lærere i forbindelse med vores
udviklingsprojekt. Penge som
aktuel er i brug i forhold til
sårbare elever i AKT.

True North kurser med lærere er
gennemført. Elevdel mangler og
gennemføres i november.
True North underviseren Kåre
Ronex gennemgik på kurserne
en række metoder til at aktivere
elever, til at skabe engagement i
undervisningen. Der blev
præsenteret et ”tag-selv bord” af
metoder som kan implementeres
i dagligdagen.
Tilbagemeldingerne har
overordnet været positive, om
end nogle var mere forbeholdne
overfor metoderne end andre.
Beslutningen om indkøb af nye
computere/Chromebooks til
skolen nærmer sig en afslutning.
Punkt er på dagsorden på næste
møde.
Formanden:
Skolens forældre indbydes til et
til møde med de forældrevalgte
medlemmer af SB d. 12/11.
Mødet vil indeholde følgende
punkter:
-Skolehjemsamarbejdet Elevplaner og anvendelsen deraf
-Mad og måltid.
-Skolens lektiepolitik
MED-udvalg:
Ingen meddelelser
Fra skolen:
Afdelingsmøde i
Udskoling:
-Der var orientering om
pakkemødet 6. december.
-Christian Kjems orienterede om
rusmiddelpolitik.
-Debat - Skal skolen
affaldssortere ligesom resten af
kommunen?
Mellemtrinet:
-Lejrskolernes økonomi blev
debatteret.

Indskolingen: Ingen meddelelser
SFO:
-Der har været afholdt
brandøvelse
-Der har været forældremøde.
Desværre med ringe deltagelse.
-Der var meget få børn i SFO´en
i efterårsferien.
5

Voldspolitik
(Karsten, Mads,
Christian)
Der er vedhæftet
dokument

6

Arbejdsgrupper
- Status vedr. mad
og måltid
(Johan og Knud)
-

Status vedr.
rusmiddelgruppen
(Christian)

Orientering
omkring
status og
videre
arbejde

19:3519:45.

Christian orienterede om status
for arbejdet med skolens
voldspolitik.

Orientering

19:4519:55

Madgruppen efterlyser
retning for madpolitikken.
Hvad skal gruppen afsøge af
muligheder. Hvordan er
holdningen til maden fra
Brugsen.
I de tidligere udarbejdede
principper anbefales det, at
kosttilbuddet lægger sig op
af de nordiske
næringsstofsanbefalinger.
Diskussionen om
madtilbuddet tages op på
kontaktforældremødet d.
12/11. Der meldes tilbage
fra mødet til næste SBmøde.
Christian orienterede om
status for arbejdet med
skolens rusmiddelpolitik.
Seneste udkast til
rusmiddelpolitikken blev
omdelt og gennemgået og
tilrettet.
Rusmiddelpolitikken skal
præsenteres på
forældremøder.
Rusmidler og misbrug skal
have en central placering i
undervisningen blandt de
store elever, evt. allerede på

mellemtrinet. Christian
sender udkastet rundt til SB.
Punktet tages op til
beslutning på næste møde.

7

Toiletforhold på skolen
(Karsten)

Drøftelse
med henblik
på
handleplan

19:5520:05

SB blev rundvist på skolens
toiletter for at tilse standarden.
Herunder drøftes:
Hvorvidt vi skal arbejde videre af
spor 1, spor 2 eller begge spor.
Samt hvem der er tovholder på
opgaven efterfølgende.




Spor 1: Fokus på
”toiletkultur” på skolen og
i klasserne. Toiletterne
rengøres hver morgen, og
nogle to gange om
dagen. Ikke desto mindre
opleves de beskidte Målet
er at opnå en forbedring
ved et målrettet fokus på
hvordan vi bruger
toiletterne, og hvordan vi
efterlader dem.
Spor 2:
Udvidelse/renovering – og
efterfølgende
undersøgelse af
prisniveau og finansiering.

SB anbefaler en renovering af
gårdtoiletterne og de små
toiletter ved trappen på
nordfløjen, samt en fastholdelse
af god toiletkultur.
Mads og Karsten laver et udkast.
8

Lektiepolitik
(Karsten)

Drøftelse
med henblik
på evt.
fælles
lektiepolitik

20:0520:30

Herunder drøftes:




Skal skolen skal have en
fælles lektiepolitik. Og
hvem er i givet fald
tovholer på opgaven.
Skal skolen fortsætte som
nu, hvor det er op til den
enkelte lærer at beslutte
lektiemængden.



Giver ovenstående
anledning til et fokus på
lektiehjælpstimerne.
Jeg vedhæfter som inspiration
den lektiepolitik, som jeg var med
til at udarbejde på min tidligere
arbejdsplads.
Endvidere vedhæftes
dokumenter fra skolens tidligere
arbejde på en lektiepolitik i 2015.
Det er ikke en politik som er
endeligt vedtaget/implementeret.
Dokumentet indeholder mange
gode principper men trænger til
et eftersyn, da virkeligheden har
ændret sig. Karsten, Mads og
Leif laver det ønskede eftersyn.
9

Samarbejde med
folkekirken
(Karsten, Leif og Mads)

Drøftelse af
rammerne
for
samarbejdet

20:3020:55

Skal skolen som nu samarbejde
med den lokale folkekirke, og
stille timer til rådighed på 7.
årgang til en
konfirmationsforberedelsestur til
København. Skolen har i 2019
stillet en fredag til rådighed. Her
skal de kommende konfirmander
på en dagstur til København.
Der gøres opmærksom på, at
denne praksis er godkendt af
undervisningsministeriet
(styrelsen for undervisning og
kvalitet) som skolen har kontaktet
telefonisk.
Eller:
Skal skolen fremadrettet vælge
ikke at samarbejde om dage til
konfirmationsforberedelsesture
(turen til København), da ikke
alle elever konfirmeres, og
dermed ikke er en del af dette
arrangement.

-Mads har inden mødet clearet
med folkekirken at der arbejdes
på en tur, hvor alle elever kan
deltage. Derfor tages der ikke
stilling til de to scenarier.

10

Eventuelt

Orientering

11

Personsager

Orientering

20:5521:00

-Karaktererne på Marstal
Skole er steget til prøverne i
2017/18. De bundne
prøvefag er steget fra 7.1 til
7.5. Det samlede gennemsnit
er steget fra 7.1 til 8.0.
-Karsten orienterede om
høringssvaret vedr.
ledelsesstrukturen i Viften.
-Bør elevfesterne være
gratis? Tages op på næste
møde.
- Der er dialogmøde m. KSU
på tirsdag d. 30/10 - 18 kl.
17.30 - 19.30.
-På vegne af lærere og
pædagoger takkede
Charlotte SB for
opmærksomheden på
lærernes dag.
-Lidt feedback fra den første
uge med mobilfri skole.
Ingen sager.

