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Skolebestyrelsesmøde
Mandag, den 13. marts 2017
kl. 19.00 – 21.00
Paul sørger for kage.
Evt. afbud til kontoret senest kl. 12.00 på mødedagen.
Afbud: Michael Schlüter og elevrådet
0. Opfølgning på referat fra sidste møde.
Ikke noget

1. Meddelelser:
Elevråd: Arbejdet omkring elevdemokratimillionen er gået i gang. PK
viste elevrådets ansøgning. Skolebestyrelsen sagde god for ansøgningen.
Det kan vise sig, at skolen skal medfinansiere, for at ønsket kan
realiseres.
Skoleledelsen: Orienterede om kommende arbejde, elevfravær samt
tilbagemeldingen til forvaltningen omkring hvordan overskuddet for 2016
er opstået, og hvad vi påtænker at bruge det til.
Kommunen har opsagt aftalen omkring EDUCA, og i løbet af kort tid
meldes der ud med, hvilket system lærerne så skal bruge.
Formand: Anne Hansen meddelte, at hun ønsker at stoppe, da hendes
yngste forlader skolen til sommer. I forlængelse meddelte Lone A. og
Anne L., at de også ønsker at stoppe ved udgangen af denne periode.
Lærerråd: På mødet i sidste uge blev næste års arbejdsopgaver
gennemgået og drøftet
SFH: Personalesituationen omkring” 1.maj børnene” er ved at være på
plads. Stadig god tilslutning til Fritidshjemmet og fritidsklubben. P.t.
megen forvirring og usikkerhed fra forældreside omkring betaling for
ferieperioden.
Omkring personalets muligheder for at få afviklet ferie, så det tilgodeser
både institutionen og personalet, er den nye modulordning ikke
uproblematisk.
Øvrige:

2. Kvalitet i dagtilbud og skole (2 bilag som ligger på opslagstavlerne
i forældre- og personaleintra, samt skoleporten)
Høring
Pia fra sfh deltager i dette punkt.
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PK gennemgik ledelsens forslag og LMU’s tilføjelser til skolens
høringssvar.
Skolebestyrelsen kom med tilføjelser, som blev tilføjet bilaget.

3. Skoleårets planlægning
(1 bilag)

Drøftelse og beslutning

Pia fra sfh deltager i dette punkt.
-

Skoledagens længde i indskolingen
Forældremedlemmer til evt. ansættelsesudvalg

Indskolingslærerne og SFH har diskuteret, om enkelte ugedage kan gøres
kortere, og de timer bruges så til værkstedsarbejde, hvor SFH pædagogerne har ansvaret.
Det ser ud til, at vi får brug for 2 nye kolleger fra 1. august. Det skyldes,
at enkelte af skolens nuværende lærere går på pension i løbet af
efteråret.
Ansættelsessamtalerne er planlagt til at finde sted i begyndelsen af uge
18.
Anne H. deltager. Der er plads til en mere.

4. Forslag til punkter til Fælles Rådgivende Organ (1 bilag)
Drøftelse og beslutning
Opfølgning på høringsrunden. Hvem deltager? Aftales på næste SB møde.

5. Evt:
Ikke noget.

6. Punkter til de næste møder:
Vi mangler at behandle principperne vedr. projektarbejde. Principperne drøftes
m.h.b. på, om der kræves en justering.

Kommende møder:18/4, 8/5, 12/6

7. Lukket punkt.
Et SB -medlem havde enkelte spørgsmål med fra en forældre samt
et ønske fra nogle elever.
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