Mødetype: SKB
Dato og sted: 6. oktober 2016 19Deltagere:
21 i Personalerummet
Forældrevalgte
Elevrepræsentanter
Medarbejdere
Skolens ledelse
Emne (og ansvarlig)
Hvad skal vi udrette?
Godkendelse af
1.

Facilitator: Gitte
Referent: Inge-Marie
Afbud fra: Knud Gleerup, Ivan Bährentz, Kathrine elevrådet, Claus

Proces

Tid
2

Beslutning og hvem gør hvad?
Ok - korrigeret

Følge op på sidste møde og

Udvalget styrer processen

60

Vedtagelsen af de principper vi

vedtage de principper, der

med vedtagelsen og

gennemgik sidste gang udsættes

blev færdigbehandlet sidst.

bringer flere principper til

til en samlet vedtagelse af alle

drøftelse – især det om

ændringer.

lejrskoler!

Vi er ikke klar over de forskellige

dagsorden
2.

Skolens principper

afdelingers indstilling til valget
mellem lejrskoler og skolefest.
Justeret oplæg udleveret.
Vi gennemgik:


Trivselspolitik - enig om
udformningen - Gitte
renskriver



Principper for
klassedannelse - udsættes



Lejrskoler - afventer at
Ivan er med



Forslag til nye principper:



Håndtering af sygefravær
er i følge Carsten uden for
bestyrelsens regi - er et
kommunalt anliggende.
Bestyrelsen er enig om, at
dette forslag udgår.



Vikardækning: udsættes
til Claus er her.



Læsebånd: stryges- er
ikke et princip men et af
midlerne til at fremme
læseudviklingen.

3.

Tilbagemelding fra
skolebestyrelsens
deltagelse i
forældremøderne.

Orienteres og stille evt.

Repræsentanterne

opklarende spørgsmål

orienterer

15

En del kommentarer fra de
fremmødte forældre på 4.
årgang. De skal rette
henvendelse til Carsten.
De øvrige havde ikke haft nogle
kommentarer.

4.

Aftalemål for
kalenderåret 17 –
se tidligere
udsendte fil.

Kort orientering fra

15

Skal sammenholdes med

ledelsen – punktet tages

kvalitetsmålene.

op igen på næste møde i

Vi skal lave handleplan for at

november

formindske sygefravær i SFO

samt princip for Åben Skole og
for Talentudvikling.
(Gitte sender noget materiale fra
Tradium), for inklusion, for
integration.
Vedr. budget skal vi reducere
underskud til under 5%.
Forslagene skal behandles og
godkendes på næste
skolebestyrelsesmøde d. 8.11.
Carsten arbejder videre
5.

Siden sidst

Orientering fra ledelsen – PLF-

Ledelsen orienterer –

projektet, Radonmåling i

spørgsmål og drøftelser

15

Sprogbroen: stadig udfordrende
men det bliver bedre og bedre. Vi

nuværende 2.c´s lokale,

er nu oppe på 14-15 elever

sprogbroen m.m.

Victoria fra elevrådet: er kommet
godt ind i sammenholdet –
anderledes, men hyggeligt.
Drengene var meget
påtrængende i begyndelsen men
det er blevet bedre.
Inge: eleverne er meget glade for
at være her, og de er ambitiøse.
Radon: målinger foretaget i
foråret. Der arbejdes på at
etablere et møde, hvor der

aftales/orienteres om, hvad der
skal ske.
Indtil da lufter vi ud og afventer.
Kathrina opfordrer til at klassen
straks flytter lokale - de øvrige
forældrerepræsentanter støtter
det.
6.

7.

Evt.

Skolen for alle d. 29.11

5

Gitte og Brian deltager som

Rettelse 10/11 17-20 på

repræsentanter for

Tirsdalens Skole.

skolebestyrelsen

Inklusionsprojekt

Carsten orienterede om
inklusionsprojektet.

8.

Nyt fra elevrådet-

Victoria ((B) - næstformand i

præsentation

elevrådet orienterede om
elevrådets arbejde.
Kathrine er formand
Elevrepræsentanterne vil gerne
af skolebestyrelsens mail- liste.
En kort præsentation af
skolebestyrelsen.
Inge har aftalt, at hun holder
møde med

elevrepræsentanterne inden
skolebestyrelsesmøderne.
Fravær

Det kan virke som om der er
meget fravær fra lærerne er
meget højt.
Inge/Carsten: er reelt ikke højt i
forhold til andre skoler i
kommunen.
Der er mange
skemaomlægninger men ikke
meget sygdom.

Sprogpraktik -

Vi har pt en syrisk kvinde i

voksne

sprogbroen. Vi får en anden ung
mand fra Afghanistan og endnu
en syrer i kantinen.

9.

Dagsorden til næste gang -

Principper -

hvilke principper skal vi se på

Kost

næste gang?

Lektiehjælp
Lejrskole
Vikardækning
Forældreråd - SFO
Integration
Åben skole

Feriekalender
Vi starter kl. 18.00 – der serveres
en let aftensmad.

