Skolebestyrelsesmøde
Mandag, den 20. februar 2017
kl. 19.00 – 21.00
Michael sørger for kage.
Evt. afbud til kontoret senest kl. 12.00 på mødedagen.
Afbud: Matilde, Malene K. og Anne H
0. Opfølgning på referat fra sidste møde.
Ikke noget
1. Meddelelser:
Elevråd: Er begyndt at diskutere indholdet af ansøgningen til

Elevdemokratimillionen.

Skoleledelsen:
Anbefalinger på baggrund af kvalitetsarbejdet i skolevæsenet (høring til
marts) Blev kort diskuteret. Tages op til grundig drøftelse på næste
møde, hvor SB skal have udfærdiget et høringssvar.
EDUCA situationen: Sønderborg kommune overvejer om de som eneste
kommune skal fortsætte med systemet, eller om de skal skifte nu.
Der blev udleveret et hefte ang. de nationale test.
Der er en problematik om en evt. kortere skoledag og skolebusordningen.
Der har været afholdt kursus i Lego lab i dag, hvor materialerne blev
leveret.
Formand: Ikke noget nyt siden sidste møde.
Lærerråd: TM refererede kort fra sidste Lærermøde. Nævnte bl.a.
diskussionen omkring ændring af linjetimer til valgfagstimer, samt
proceduren omkring valg af kommunale læringsportaler.
SFH: Den nye SFH -modulordning skaber problemer omkring planlægning
af ferier, da forældrene kan til/ fravælge meget tæt op til ferieperiodens
start.
Øvrige:

2. Dialogmødet med forvaltning og udvalgsformand (1 bilag)
Orientering
Referatet er sendt ud.

3. Skoleårets planlægning, herunder den alsidige skole
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(5 bilag)

Drøftelse og beslutning

PK gennemgik de overordnede tanker omkring de anderledes dage og
uger.
Det kræver megen fælles planlægning af de implicerede årgange/ lærere.
Husk at forberede eleverne med specielle behov meget grundigt på
ændringerne af deres skoleskema.
Eleverne ønsker valgfag i stedet for linjetilbuddene, da de mangler de
kreative valgfag i kortere perioder. Elevrådene ønsker også en
trivselstime (klassens time). Nogle af fagene kan vare 3 - 4 måneder,
medens andre fag har brug for en længere periode. Udvekslingen med
Berlin skal nytænkes eller afskaffes.

4. Skolens målsætning og værdigrundlag (se hjemmesiden)
Drøftelse og beslutning
PK’s ændringsforslag/ tilføjelser blev kort gennemgået og godkendt.

5. Økonomi
Orientering
Mh orienterede om hvor mange punkter fra SB’s ønskeseddel, der er
blevet/ bliver indfriet. Trods de mange investeringer overføres der et
mindre beløb til næste års budget. Dette beløb skal bl.a. bruges til
afholdelse af pæd. weekend samt betaling af elever, der skal have et
segregeret tilbud. P.t. 2 fra daginstitutioner samt en fra Rinkenæs.

6. Arla Breaktime (1 bilag)
Drøftelse og beslutning
SB ønsker ikke at vi siger ja til tilbuddet.

7. Evt:

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

Høringssvar omkring kvalitetsrapporten.
Dagsordenpunkter til næste FRO - møde

Kommende møder:13/3, 18/4, 8/5, 12/6

9. Lukket punkt.
Der blev - med udgangspunkt i en enkelt sag - drøftet skolens håndtering
af elever med særlige behov. I nogle situationer bør skolen måske
inddrage tværfaglig sparring med fagforvaltningen.
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