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Skolebestyrelsesmøde
Mandag, den 11. juni 2018
kl. 19.00 – 21.00
Thomas sørger for kage.
Evt. afbud til kontoret senest kl. 12.00 på mødedagen.
Afbud: Tim(elevrådet)
0. Opfølgning på referat fra sidste møde.
Ingen kommentar

1. Meddelelser:
Elevråd: De ældstes elevråd har ingen møde haft siden sidst. De yngstes
Elevråd har diskuteret oplægget til Børnepolitikken.
Skoleledelsen: Møde omkring indholdet i stillingsopslaget omkring ny
leder tirsdag d. 19. juni kl. 16.15 i mødelokale 1
Formand: Ny kollega, Mette Greve ansat af enigt ansættelsesudvalg.
Lærerråd: refererede kort fra Lærermødet omkring de alternative uger
som ligger i uge 46, 6 og 20
SFH: Sommerfest på torsdag d. 14. juni kl. 17.00. Den studerende har
kvittet sit studie, så der mangler en voksen personale det næste ½ år.
P.t. løst med en vikar.
Øvrige: Møde i FRO. Trivselsmålingen blev diskuteret. Augustenborg
havde stillet spørgsmål ang. datasikkerheden. Forvaltningen har svaret.
Svaret sendes til SB -medlemmerne.
Drøftede en del af handleplanen. Michael foreslog, at nogle af punkterne
tages op som selvstændige punkter på de kommende SB - møder.
Birgitte H ønskede en drøftelse af udsendt materiale omhandlende de
ældre elevers manglende læselyst. Tages op på et kommende SB møde.

2. Skoleårets planlægning
Drøftelse og indstilling

Godkendelse af arbejdsfordelingen.
Ledelsen færdiggør fagfordelingen ud fra det foreliggende materiale.

3. Børne- og ungdomspolitik (2 bilag)

Høring
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Skolebestyrelsen synes det er en flot og vedkommende politik, som
SB håber alle implicerede vil agere efter.
4. Økonomi.
Orientering og evt. indstilling

P.t. forbrug på 45,6%.Vi beder skoleforvaltningen kigge på tildelingen til
UV - midler, da udgiften er steget markant de sidste 3 år, uden at den
enkelte skoles tildeling er steget tilnærmelsesvis lige så meget.

5. Evt.: Tak for indsatsen de sidste mange år!
6. Punkter til de næste møder:

Digital dannelse. Foredrag for forældre?
Mobiltelefonpolitik
IT - læseplan. (senere møde)

7. Evt. lukket punkt:
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Høring om Børne- og ungepolitik fra Gråsten Skole og SFH:
---------------------------------Mellemtrinnets elevråd udtaler:
1) Børne- og ungepolitik
Samlet er der meget voksensprog, men alt i alt godt. Det lyder godt og kan bruges.
Flere områder vendt:
- Vigtigt med voksne og børn, der er gode ved hinanden og modarbejder mobning.
- Godt med fritidstilbud til dem, der ikke har råd.
- Godt med støtte til familier, der har brug for hjælp.
- Godt at besøge virksomheder og lære om skat og økonomi.
- Mere samarbejde på tværs af klasserne ønskes.
- Medbestemmelse.
----------------------------------LMU den 29/5-2018:
Fint med en sammenhængende politik.
Vi ser frem til et tættere samarbejde med socialrådgiverne.
Det er vigtigt, at der er økonomi til at gennemføre politikken. Vi oplever lange ventetider.
Vigtigt at fritidstilbud bredes ud i hele Sønderborg Kommune, som skrevet ”hvor børnene har deres hverdag”
(s. 12).
Vigtigt, at videnshusene kommer ud på skolerne, så der ikke bruges for meget tid på transport.
Man skal være opmærksom på resurser til den konkrete opgaveløsning, frem for konsulenter m.v., der
udvikler overordnede politikker.
-----------------------------------Skolebestyrelsen den 11/6-2018:
Flot vedkommende politik, som virker rigtig lovende.

