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

Indstilling

Tid

Beslutning – hvem gør hvad

1

Valg af ordstyrer

Beslutning

19:0019:05

Mette

2

Godkendelse af referat
fra sidste gang, samt
dagens dagsorden

Beslutning

19:0519:10

Referat godkendt

3

Elevrådet
(Mie og Max-Emil)

Orientering

19:1019:20

Elevrådet var ikke
repræsenteret

4

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

Orientering

19:2019:30

Skolens leder:
-Økonomi: Skolen venter
stadig overskud. Der er fortsat
uafklarede budgetpunkter i
forbindelse med
uddannelsesprojektet.
-True North: Elevdagene m.
True North er i fuld gang.
Mange elever fra udskolingen
melder positivt tilbage, men vi
har ikke en endelig evaluering
på det samlede forløb.
-Status A.P. Møller-projekt:
Opgaveskrivningen for det
sidste hold studerende er i fuld
gang. Der er afleveringsfrist d.
4/12 – 18 og eksamen d. 17+
18/12 – 18. Derefter starter en

proces i samarbejde m. UCL,
om det fremadrettede arbejde
Formand:
Kort opfølgning på møde med
kontaktforældre.
MED-udvalg. Intet nyt
Fra skolen:
Udskoling:
-Foreløbig evaluering af den
mobilfri prøveperiode. Generelt
tilfredshed. Planlægning af
forårets fagdage.
Mellemtrinnet: Mødet handlede
også om den mobilfri periode.
Også her generel tilfredshed,
samt planlægning af forårets
fagdage
Indskolingen: Evaluering af
motionsdagen. Plan om evt.
nye aktiviteter næste gang.
SFO:
Aktionslæringskursus for
pædagogmedhjælperne d. 4/119.
Ventilationsanlægget i
Lilletoften bliver repareret.
Intet nyt om
visualiseringsprocessen af den
nye SFO.
5

Ture ud af huset
(Mette og Karsten)

Drøftelse

19:3019:40

Forventningsafstemning vedr.
forældredeltagelse på ture af
øen.
Vi kan ikke forvente at alle
forældre kan deltage i
arrangementer udenfor øen.
(eksempelvis koncerten m.
Sigurd Barret og Odense
Symfoniorkester). Forældre
må deltage, hvis de har
mulighed for det. Der skal ikke
lægge forventninger ud til

børnene om, at forældrene
forventes at deltage.
6

Rusmiddelpolitik
(Christian, Knud og
Katja)

Beslutning

19:4019:55

Knud orienterede om arbejdet
med rusmiddelpolitikken.
Rusmiddelpolitikken blev
vedtaget med enkelte
ændringer.

Der er vedhæftet
dokument

Ledelsen sørger for at forældre
orienteres om politikken.
7

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

8

Orientering

19:5520:05

Status vedr.
rusmiddelgruppen
(se pkt. 6)

Chromebook - indkøb
(Karsten)

Fast madordning til alle elever
er en beslutning der skal tages
af kommunalbestyrelsen. Der
skal i givet fald igangsættes en
proces.
SB skal færdiggøre
principperne og derefter er det
op til skolen at arbejde for at
indfri disse. Dette gælder både
kvaliteten af maden, samt
muligheden for at skabe de
bedste rammer for måltidet
(det sociale aspekt).
Nyt principforslag forventes
forelagt på mødet d. 19/2 –
19.

Beslutning

20:0520:20

Forslag vedr. indkøb af
Chromebooks til udskolingen.
Karsten redegjorde på mødet
for overvejelser, og der blev
bakket op om, at der arbejdes
videre med et udbud/køb af
Chromebooks.
Chromebooken er valgt, da
den er væsentlig billigere end
PC´en (ca. halv pris). Der er
enkelte begrænsninger i
forhold til en alm. PC, hvilket
også blev påpeget på mødet.
Blandt andet omkring brugen

af programmet WordMat. Det
vurderes dog, at en
Chromebook samlet set
opfylder de behov som findes i
folkeskolen.
Planen er at alle elever i
udskolingen skal have
udleveret en Chromebook.
9

Brugertilfredshedsundersøgelse
(Karsten)

Orientering
og
beslutning

20:2020:30

Kort orientering om, at der
iværksættes en
brugertilfredshedsundersøgelse
for skolen, i lighed med den,
der er lavet på
dagtilbudsområdet. Dette
gøres for at kunne arbejde
med feedback fra vores
forældre, og derigennem
styrke vores skole.
Undersøgelsen skal laves i
foråret 2019. Der blev bakket
op om forslaget, og at arbejdet
med at udarbejde en
spørgeramme kan
igangsættes.

10

Mobilpolitik
(Karsten, Knud og
Mads)

Beslutning

20:3020:45

Det blev vedtaget at forlænge
prøveperioden frem til jul,
således at der kunne laves en
mere grundig evaluering,
mens forsøget stadig kører.
Det er planlagt at ny
mobilpolitik vedtages på mødet
i december. Den ny politik
gælder fra starten af 2019.
Ledelsen orienterer forældre
og elever.

11

Eventuelt

Orientering

20:4521:00

-Rygning v. containeren er et
forkert signal at sende. Der
ønskes fokus på skolens
rygepolitik. KSO kunne
fortælle at kommunen og
skolen indgår i projektet
”Røgfri Fremtid”, og at mere

info i den forbindelse følger i
den kommende tid.
-Læringsplatformen MOMO
introduceres for personalet på
fællesmødet d. 21/11 – 18.
12

Personsager

