Referat skolebestyrelsesmøde.
Torsdag den 20. december 2018
Kl.18:00 - 21:00 – Bemærk vi starter tidligere, da der er en lille julefrokost
Til stede: Mads, Knud, Katja, Mette, Gitte, Christian, Leif, Rie, Mie, Max Emil,
Karsten, Charlotte
Afbud: Lars, Johan og Loa
Ikke til stede:
Emne (og ansvarlig)

Indstilling

Tid

Beslutning – hvem gør hvad

1

Valg af ordstyrer

Beslutning

19:0019:05

Mette Stjernholm

2

Godkendelse af referat
fra sidste gang, samt
dagens dagsorden

Beslutning

19:0519:10

Referatet var ikke tilgængeligt,
hvorfor det underskrives på
det første møde i januar 2019

3

Elevrådet
(Mie og Max-Emil)

Orientering

19:1019:20

Elevrådet havde kun input til
dagens punkt om mobilfri
skole

4

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

Orientering

19:2019:35

Skolens leder:
-Nu har alle lærere og
pædagoger færdiggjort deres
diplomuddannelser.
- Der er igangsat en proces
der skal udvikle Marstal skole.
Derfor er der afsat mere tid til
fællesmøder i det kommende
halvår, så der kan laves nye
tiltag i skoleåret 2019/2020.
-Skolen er kommet med i et
netværk gennem STUK
(Styrelsen for undervisning og
kvalitet), der har til hensigt at
styrke samarbejdet mellem
specialområdet og
normalområdet. Ansatte i AKT

og specialklassen deltog i
informationsmødet i Odense og
samarbejdet starter op i
januar.
- Kommunalbestyrelsen
besluttede at udskyde
beslutning om placering af ny
SFO til januar mødet.
-Det forventes at der indkøbes
Chomebooks i starten af det
nye år. I første omgang er det
alle elever i udskolingen (7-10
kl.), der får en. Derudover
bliver de resterende midler
afsat til IT brugt på en generel
opdatering af skolens udstyr.
Formanden:
-Formanden opfordrer
skolebestyrelsens medlemmer
til at møde op til det
kommende
kommunalbestyrelsesmøde,
hvor den endelige placering af
SFO skal vedtages.
-Formanden konstaterer at der
i bestyrelsen er forskellige
holdninger til hvad der er den
bedste placering, men er glad
for, at der i bestyrelsen er
enighed om, at det er
indholdet og ikke placeringen
af SFO der vejer tungest.
Det blev besluttet at
formanden laver et oplæg til
en skrivelse til
kommunalbestyrelsen, der
understreger dette. Skrivelsen
rundsendes til kvalificering
inden den sendes afsted i
begyndelsen af januar.
MED-udvalget:
-Der skal vælges en ny
repræsentant til MED-udvalget
da Kirsten Nielsen er stoppet.

Der skal være en repræsentant
fra alle afdelinger, så afhængig
af hvem der bliver valgt som
ny TR på skolen, kan det
betyde en rokade i MEDudvalgets sammensætning.
TR valget finder sted den
første uge i januar.
-I MED-udvalget arbejdes der
videre med fokuspunktet
kommunikation/information
Fra skolen:
Udskolingen ønsker større
fokus på bæredygtighed i
fremtiden og så gerne at
skolen bliver en ”grøn flag”
skole.
SFO: Der afventes i spænding
på at der træffes en beslutning
om placering af ny SFO i det
nye år.
5

Retningslinjer for brug
af mobiltelefoner
(Mads og Karsten)

Drøftelse
og
beslutning

19:3520:45

Karsten redegør på dagens
møde for skolens evaluering af
mobilpolitikken, herunder
tilbagemeldinger fra lærere,
klasser og elevråd. Der er
kommet skriftlige
tilbagemeldinger fra lærerne,
flere klasser samt elevrådet.
Skolebestyrelsen havde en
lang drøftelse af
mobilpolitikken, og enedes om
en fælles retningslinje som
efterfølgende sendes til
skolens forældre og som er
vedlagt som bilag.

6

Rusmiddelpolitik
(Karsten)

Orientering

20:4520:50

Endelig rusmiddelpolitik er
vedhæftet. Handleplan (intern
på skolen) udarbejdes i januar.
Rusmiddelpolitikken er
godkendt og offentligøres
snarest.

7

Eventuelt

Orientering

20:5021:00

Rie Pape Møller indtræder i
stedet for Kirsten Nielsen i
skolebestyrelsen frem til
sommerferien, hvor der er
nyvalg af lærerrepræsentanter
til bestyrelsen.
Der var tilfredshed med at der
var afsat god tid til at
debattere mobilpolitik.

8

Personsager

Orientering

Intet

Bilag – mobiltelefoner på Marstal Skole
Kære forældre og elever
Skolebestyrelsen har i dag holdt møde omkring brug af mobiltelefoner på Marstal Skole.
I den forbindelse er nedenstående besluttet:
0.-3. klasse
I skoletiden må man ikke bruge mobiltelefonen, hverken i undervisningstiden eller i pauserne. Hvis
man har en mobiltelefon med, skal den forblive slukket eller være sat på lydløs i tasken.

4.-9. klasse
I skoletiden skal mobiltelefonen være på lydløs og slukket, og ligge i tasken eller i mobilhotellet.
Dette gælder både i undervisningstiden og i pauserne. I undervisningstiden kan den benyttes efter
tilladelse af den lærer man undervises af.
4.-10. klasse
Mobilen kan anvendes som betalingsmiddel i kantinen (MobilePay)

10. klasse
Samme regler som for 4.-9. klasse. Dog med den undtagelse, at eleverne må anvende deres
mobiltelefoner i den store spisepause.

Bemærk:



Ved brud på reglerne lægger klassens lærer mobilen tilbage i mobilhotellet eller tilbage
tasken.
Ved gentagne brud, lægges den på kontoret og kan afhentes efter skoletid.




Mobiltelefonen må ikke bruges til at optage billeder og videokonsekvenser uden tilsagn.
Telefoner medbringes på eget ansvar, og er ikke forsikringsdækkede af skolen.

De nye regler evalueres i foråret sammen med skolens personale, ledelse og elevrådet.
I den forbindelse forventes en mere generel politik om anvendelse af digitale medier også at blive
udarbejdet.

På vegne af skolebestyrelsen
Karsten Solberg, skoleleder Marstal Skole

