Skolebestyrelsesmøde
mandag den 11. januar 2016
kl. 19.00 - ca. 21.00
Anne H. sørger for kage.
Evt. afbud til kontoret senest kl. 12.00 på mødedagen.
Fraværende: Anne H., (Malene til stede som suppleant)
0. Opfølgning på referat fra sidste møde.
Ingen tilføjelser eller rettelser
1. Meddelelser:
Elevråd: Begge elevråd har afviklet deres årlige julesportsdag, som

gik godt.

Skoleledelsen:

Kommer under de andre dagsordenpunkter.
Formand:

Ikke videregivet noget.
Lærerråd:

Havde” Den gode time” oppe på sidste møde. Lærerne kom med
mange gode ideer til opstart, hoveddelen samt afslutning af timerne.
Skal ses i sammenhæng med den elevmålstyrede undervisning.
SFH:

Maria er startet i dag efter veloverstået barselsorlov, så nu er
bemandingen ved at være rimelig.
Øvrige:

2. Formål og værdigrundlag, samt prioriteret opgaver (2 bilag)
Beslutning
Godkendt.
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3. Kodeks for et godt skole/hjemsamarbejde i det daglige
Beslutning
Bilaget drøftet. Skolebestyrelsen synes, det indeholder mange gode
og konstruktive opfordringer, som bør gøre, at alle implicerede
arbejder efter samme dagsorden.
Skal placeres under skole- hjemsamarbejdet på hjemmesiden samt
med i den folder, der udleveres til forældrene ang. hvordan Gråsten
Skole ønsker skole- hjemsamarbejdet.
4. Kvalitetsrapport (1 bilag)

Forberedelse af dialogmøde

Ledelsens fokusområde blev gennemgået og tages med til
dialogmødet med forvaltningen, som afholdes mandag d. 19. jan. kl.
15.00 - 16.45.
Fra Skolebestyrelsen deltager 2 x Anne.
5. Ny SFO-Model (1 bilag)
Høring
TR Pia Rasmussen deltager i dette punkt.
Forslagene drøftet. Høringssvar udfærdiget. PK gør det færdigt og
sender ud sammen med referatet.
6. Skoleårets planlægning
Orientering og drøftelse
PK orienterede om personalesituationen, som han forventer den
kommer til at se ud. Der forventes, at vi kan beholde alle, og at der
ansættes en pædagog på deltid, når Lissi fratræder med udgangen af
april måned for at gå på pension.
Vi venter spændt på indskrivningsresultatet, men vores elevtal falder
med ca. 15- 20 elever.
7. Evt:

8. Punkter til de næste møder:
Vi mangler at behandle principperne vedr. elevplaner, indskoling og
projektarbejde. Det foreslås, at vi venter med disse, indtil vi har gjort os flere
erfaringer med skolereformen. Principperne drøftes m.h.b. på, om der kræves en
justering.

Kommende møder: 8/2, 14/3, 11/4, 9/5, 13/6

9. Lukket punkt.
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6300 Gråsten, Tlf. 8872 4370, den 11. januar 2016

Høringssvar vedr. ”Forlag til ny SFO-model”
Skolebestyrelsen og LMU har behandlet forslaget i møde og fremsender følgende
høringssvar:
-

-

-

De pædagogiske målsætninger til indhold er værdifulde og gode.
Modulordning rammer fællesskabet, men opfylder måske mest forældrenes
behov, og i mindre grad børnenes. De børn, som ikke tilmeldes om
eftermiddagen, får ikke mulighed for de fællesoplevelser, som SFO tilbyder.
En evt. reduktion i antallet af pædagoger vil også ramme deltagelsen i
skolerne.
Modulpasning er en besparelse, hvis der er for mange, der kun vælger en del
af tilbuddet.
Det er meget svært at gætte på fordelingen. Bedste bud: 10-60-30, som er i
høringsmaterialet.
Det er rimeligst, at tildelingen foregår pr. SFO-barn. Det vil motivere til at
lave det bedst mulige tilbud.
Der er i modellen forventet 200.000 til 260.000 i budgetreduktion til
Gråsten Skole. Det gør det sværere at fastholde kvalitet i tilbuddet.
Heltidsstillinger bliver vanskeligere at oprette.
Planlægning af arbejdstiden bliver vanskeligere - ikke mindst
ferieplanlægningen. Ferieloven skal overholdes, hvilket stiller store krav til
tidspunktet for tilmeldingen.
Konsulentstillingen er ny, hvorfor den ikke bør finansieres af primærydelsen.

På vegne af Gråsten Skole,
Paul Kjærgaard
skoleleder

