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Skolebestyrelsesmøde
Mandag, den 11. september 2017
kl. 19.00 – 21.00
Lone sørger for kage.
Evt. afbud til kontoret senest kl. 12.00 på mødedagen.
Afbud: Victoria, Anne Lindenskov
0. Opfølgning på referat fra sidste møde.
Ingen kommentarer
1. Meddelelser:
Elevråd: Har afholdt elevrådskursus med eksterne undervisere. 2 elever
er på demokratilejr i Århus hele ugen.
Skoleledelsen: Fortalte om udvekslingen med Peter Ustinov skolen i
Eckernførde og den fortsatte udveksling med Berlin, for 32 af vores 7.
årgangs elever.
Mandag 25. sept. skal hele skolen deltage i Musikfestivalen i Sønderborg.
Refererede kort fra Det pædagogiske Døgn som fandt sted fra d. 8. til 9.
sept.
Refererede fra kommunens trivselsundersøgelse af skolen. Rent
arbejdsbelastningsmæssigt synes skolens personale generelt at de er
pressede. På de øvrige parametre scorer vi højt, så samlet set er
personalet glade for deres arbejde, og ingen tænker p.t. på at skifte
arbejdsplads.
Formand:
Ikke noget nyt
Lærerråd: PK har været inde omkring de punkter der blev drøftet på
sidste lærermøde.
SFH: 102 børn i SFH og omkring 40 indskrevet i SFH - klubben. Det er en
stor %-vis tilslutning.
Øvrige:

2. Overordnet planlægning 2018-2019 (1 bilag)
Drøftelse og beslutning
PK gennemgik ”Årets hjul” omkring planlægningen af næste skoleår.

3. Ferieplan 2018-2019 i høring (1 bilag)
Drøftelse og indstilling
Forslag 1
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4. Afklaring af skoledagens længde i indskolingen

Orientering

Drøftet. Spørgeskema omkring kortere skoledag udleveres til forældre
med elever i 0.-3. årgang.

5. Fælles Rådgivende Organ – dagsordenspunkter (1 bilag)
Drøftelse og indstilling
Michael Schlüter fortalte kort om det videre arbejde med kommunens
helhedsplan for børne - og ungeforvaltningen. Status tages op på næste
FRO -møde, som afvikles som temamøde i september. Det næste
ordinære FRO-møde afholdes i november, så ønsker om punkter til
dagsordenen til det møde skal fremsendes senest medio oktober.

6. SFO start 1.marts – pilotprojekt (1 bilag)
Drøftelse og beslutning
Indstillingen fra indskolingen, SFH og ledelsen er, at vi ikke ønsker at
deltage i et nyt projekt. Vi er bl.a. i gang med 3 anderledes uger,
udveksling med Berlin samt deltagelse i et Interreg. projekt, ligesom
vejlederne og Vidensbyen har mange nye aktiviteter i støbeskeen.

7. Evt:
IT - læseplan
Sproget blandt eleverne i SFH. Er der sket en positiv ændring?

8. 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: 9/10, 13/11, 11/12, 15/1, 19/2, 12/3, 9/4, 7/5, 11/6

9. Lukket punkt.
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