Mødetype: SKB
Deltagere:
Forældrevalgte
Elevrepræsentanter
Medarbejdere
Skolens ledelse

Dato og sted: 9. september 2016
18-21 i Personalerummet

Emne (og
ansvarlig)

1.

Hvad skal vi udrette?

Facilitator: Ivan Bährentz
Referent: Inge-Marie Lyngs.
Afbud: Brian K. Kathrina møder lidt senere. Mødet slutter 21.00!

Proces

Tid

Godkendelse af

Beslutning og hvem gør
hvad?

Godkendt

dagsorden
2.

Skolens

Gennemgang og drøftelse af

Ad hoc-gruppen

150

Ivan orienterede om ad hoc-

principper/bilag fra

de principper som en ad hoc-

fremlægger. Mulighed for

gruppens arbejde.

Claus

gruppe har bearbejdet.

indsigelser, kommentarer

Gruppen ønsker at få oplyst, om

og drøftelser.

der er principper,
skolebestyrelsen skal tage stilling
til/skolen skal have. Der kommer
nærmere til
gruppen/skolebestyrelsen fra
Carsten.
Følgende principper ønskes
slettet:
1. princip om sponsorering –
det bør ledelsen kunne
administrere inden for de
kommunale rammer.
Aftalt at vi inden vi tager
stilling får nærmere oplyst

hvilke kommunale
retningslinjer der er.
2. princip om køleskab – enige
om, at der udgår og ledelsen
fastsætter retningslinjer.
3. princip om arbejdsdelingen
mellem lærerne – enige om,
at dette princip udgår.
4. princip om elevernes
undervisningstimetal –
timefordelingsplanen skal
godkendes af
skolebestyrelsen – er et
lovkrav, så der enighed om
at det så er nødvendigt med
et princip herom – indstilles
til sletning.
5. princip om ringetider –
enighed om at det overlades
til ledelsen – princippet
slettes.
6. princip om producere i
forbindelse med snevejr. der bør være klare
retningslinjer, men det
behøver ikke at være et

princip – vi laver sammen
retningslinjerne.

Følgende principper udsættes
til senere behandling:
1

Mobning

2

Forældrerådet i SFO – vi
inviterer Mette Korreborg til
næste møde for at orientere
os.

Følgende blev gennemgået
og redigeret:
1. vision/værdigrundlag
2. mobiltelefoner
3. klassedannelse
4. skole-hjemsamarbejde.

Vi fortsætter med principper
næste gang – udvalget arbejder
videre.
3.

Rapport fra

Have tilbagemeldinger fra

Bordet rundt

15

Ingen repræsentant til

forældremøderne

forældrenes besøg på

forældremødet på 1. årgang

møderne som repræsentanter

-Det beklages

for skolebestyrelsen.

Gitte: 3. B – forældrene efterlyste
nyt om stien/cykelsti fra

Toftegården – tilbagemeldning:
ingen aktuelle planer.
Vigtigt at Intra’s kalendersystem
bruges. Optimalt, hvis lærerne
orienteres om, hvem der
kommer. Lærerne bør så sende
en dagsorden til den
pågældende. Godt med det
fælles oplæg fra formanden. Må
meget gerne gentages næste år.
4.

Fælles brev fra

Undersøge, om vi kan tilslutte

Hurtig gennemgang og

netværket for

os det ”fælles brev”, forfattet

fælles drøftelse

skolebestyrelserne/

til politikerne

15

Kathrina: vi meddelte at vi ikke
kunne tilslutte os, da vi ikke har
behandlet det i skolebestyrelsen.

bilag Brian

Aftalt at vi læser brevet og giver
Brian besked senest fredag d.
9.9., hvis vi har indsigelser. Hvis
der ikke er indsigelser meddeler
Brian videre, at vi tilslutter os.

5.

Evt.

Skolepatrulje

Carsten: nu kun 2 skolepatruljer.
Der bliver færre og færre der
kører igennem trods skiltning.

6.

evt

møde

Forslag om at invitere til

Vi (Ivan) arbejder på at etablere

et møde, hvor man

et møde i november.

drøfter problemer i

Nærmere planlægning på næste

forbindelse med ”sikker

skolebestyrelsesmøde.

skolevej”. Måske skal en
politiker inviteres.
7.
8.
9.

