Referat af skolebestyrelsesmøde
Mandag den 17. september 2018
Kl.19:00 - 21:00
Til stede: Mads, Knud, Mette, Gitte, Loa, Johan, Christian, Leif, Kirsten, Mie, Max Emil, Charlotte, Karsten og
Lars.
Afbud:
Ikke til stede:

Emne (og ansvarlig)

Indstilling

1

Valg af ordstyrer

2

Godkendelse af referat fra sidste
gang, samt dagens dagsorden
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Ny dagsordenform
- KSO orienterer
-

19:0019:05
Godkendelse 19:05af
19:10
dagsorden
Orientering
19:1019:15

4

Elevrådet

Orientering

Tid

19:1519:20

Beslutning – hvem gør hvad
Mette
Referatet godkendt
Mads og Karsten har besluttet at
prøve vi en ny form for
dagsorden bl.a. med
tidsangivelse for enkelte punkter.
Velkommen til de nye elevvalgte
SB-medlemmer
Mie 10.A, er formand for
elevrådet
Max Emil 10.A, er næstformand
for elevrådet
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Meddelelser:
- Skolens leder
- Formanden
- MED-udvalget
- Afdelingerne
- SFO
-

19:2019:35

Skolens leder:
-Orientering om
høringsprocessen i forbindelse
med prioriteringsdebatten. Der
var for kort tid til at svare på
høringsforslaget!
Det aftaltes, at ledelsen laver et
årshjul over faste punkter, så SB
på den måde kan være på
forkant med tingene.
-Der har været møde med
økonomiudvalg i forbindelse m.
prioriteringsdebatten. Ønsket om
tilskud til frikøb af personalet i
forbindelse med A.P.
Møllerprojektet er prioriteret højt
fra skolen.
Penge til nye gulve i
gymnastiksalene har høj prioritet
fra direktionen, og det er
relevant da disse er meget slidte.
-Ledelsen er i gang med at
udarbejde et ledelsesgrundlag.
-Antimobbestrategien er fra nu af
gældende.
-True North har aflyst første del
af kompetenceudviklingsforløbet
for personalet p.g.a. sygdom.
Ledelsen er i gang med at finde
nye datoer til forløbet.

Formanden:
- Inden SB-mødet var der
formøde blandt de
forældrevalgte. Det er
aftalt, at der skal være
møde med
kontaktforældrene d. 12.
november.
MED:
-Det blev debatteret, hvorvidt
det skal være muligt, at lave
overnatninger på skolen. Det er
der nu åbnet mulighed for. Der
tildeles tid til lærerne.
-Der arbejdes med
trivselsundersøgelsen
(medarbejdertrivsel) og
efterfølgende handleplan i
triogruppen. Resultatet
fremlægges på et fællesmøde.
-Det blev drøftet, om de tre dage
før og efter sommerferien, som
lærerne arbejder på skolen, skal
placeres på en anden måde. Det
skal vurderes på grundlag af
dialog med personalet.

Afdelingsmøder:

Udskoling:
-Muligheden for at holde sociale
arrangementer (overnatninger)
efter skoletid blev drøftet. Glæde
over at løsning er fundet.
Indskoling:
-Mødet gik primært med
organisering og planlægning af
praktiske ting.
Mellemtrinet:
-Booking og lån af computere
blev drøftet. Der var enighed om,
at dialog og information gavner
bookingsystemet. Man kan højst
booke en måned frem.
-Første skoledag blev evalueret.
Der var stor tilfredshed med
afviklingen. Dog bør lærerne
træde længere frem og synge
højere. Det er aftalt, at Karsten
og udvalgte lærere drøfter set-up
for første skoledag.
SFO:
-Personalet glæder sig til KB´s
afgørelsen på onsdag vedr.
placering af den nye SFO.
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Kommunale værdier
- Proces/implementering
Værdier er vedhæftet

Orientering

19:3519:45

-Værdigrundlaget (kommunalt)
skal konkretiseres til brug for
skolens personale. Forslaget
bliver fremlagt på

afdelingsmøderne på onsdag.
Udarbejdes af Karsten.
7

Lejrskole
5. eller 6.årgang
Forslag om fleksibelt valg –
årgangsteam beslutter om
lejrskole holdes i 5. eller 6.
klasse i samråd med skolens
ledelse

Beslutning

19:4519:55

8

Voldspolitik
- Orientering om
voldspolitik – aktuel
status
- Proces
Foreløbige dokumenter er
vedhæftet

Orientering
og drøftelse

19:5520:10

9

Arbejdsgrupper
- Status vedr. mad og
måltid v. Johan

Orientering
og drøftelse

20:1020:25

-SB bakker op om mellemtrinets
ønske om muligheden for at
placere lejrskolen enten i
slutningen af 5. klasse eller i
starten af 6. klasse.

-Det omdelte forslag blev drøftet
med følgende kommentarer:
-Der bør være en målsætning,
der tager udgangspunkt i en
forebyggende indsats. Vi skal
kunne identificere tegn på
mistrivsel blandt eleverne.
Mistrivsel, der kan føre til vold.
-Det skal fremgå mere tydeligt,
hvem der gør hvad.
-Det skal være tydeligere,
hvornår voldshandlinger på
skolen fører til politianmeldelse.
-Målsætning, værdier og
handleplan skal fremgå tydeligt
af det endelige forslag.
-Mads, Christian, Kirsten og
Karsten arbejder videre med
forslaget. Karsten indkalder til
møde
Johan:
-Kostudvalget arbejder med en
plan om mad til alle elever på

-

Status vedr.
rusmiddelgruppen v.
Christian

skolen. Karina Volmer vil gerne
deltage i næste SB-møde og
fremlægger ideer.
-Konkrete forslag skal
fremlægges og drøftes i SB.
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Status på ny SFO
- Opfølgning på dialogmøde
med
Kommunalbestyrelsen
-

Drøftelse

20:2520:40
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Nye mødedatoer
Redigeret forslag er vedhæftet

Beslutning

20:4020:45
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Evaluering af ny dagsorden

Drøftelse

20:4520:50

13

Eventuelt

Orientering

Christian:
Rusmiddelpolitikken præsenteres
på afdelingsmøderne, hvor
lærerne kvalificerer forslaget.
Derefter skal forslaget tilbage i
elevrådet igen. Karsten har
kontaktet Heidi Priebe Beck, som
kan inddrages i processen.
-Flere SB-medlemmer var til
stede på dialogmødet d. 10/9 18.
-Der var fra politisk side
tilfredshed med mødet.
-SB er lovet fortsat inddragelse i
processen.
-Datoerne godkendt.
-Ejere af punkterne bør fremgå
af dagsordenen.
-Meddelelserne bør fremgå
skriftligt af dagsordenen. Kan
efterfølgende kommenteres på
mødet.
-Den mobilfri periode er ikke
glemt. Træder i kraft efter
efterårsferien og Karsten laver

skriv til forældre.
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Personsager

Punkter til kommende møder:
-Hvordan er toiletforholdene på
skolen, og hvordan kan de
forbedres. Bør tages op på et
kommende møde.
-Lektiepolitik skal tages op på et
kommende møde.
-Vikardækning tages ligeledes
op.
-Ingen sager.

