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Skolebestyrelsesmøde
Mandag, den 11. marts 2019
kl. 19.00 – 21.00
Bente sørger for kage.
Evt. afbud til kontoret senest kl. 12.00 på mødedagen.
Afbud: Michael Schlüter og Pia Baum. Elevrådet fraværende
0. Opfølgning på referat fra sidste møde.
Ikke noget.

1. Meddelelser:
Elevråd: De ældstes elevråd holder møde d. 12/4 og er i gang med
ansøgningen til Elevdemokratimillionen. Skal bl.a. drøfte elevfordelingen
til temaugen i uge 20. Er i gang med udsmykning til væggene i vest – og
sydfløj.
Skoleledelsen: Har været til en del møder omkring den nye
tildelingsmodel. Vi har endnu ikke fået konkrete tal fra forvaltningen.
Møde i næste uge med forældrene til kom. 7. årgang.

Formand: Ikke noget nyt siden sidst
Lærerråd: Møde i morgen

SFH: Er blevet opfordret til at komme med punkter. En god
fastelavnsfest. Møder med børnehaverne omkring 1. maj børnene.
Fordelingen af pædagoger i skoletiden diskuteres.
Øvrige:

2. Dagsordenspunkter til FRO (1 bilag)
Drøftelse og beslutning
Næste møde er d. 21. maj. Deadline for punkter er 12. april

3. Høringsmateriale i forbindelse med ny tildelingsmodel
-

Selve materialet får skolen først tilsendt omkring d. 7. marts. Jeg
eftersender materialet, så snart det er i hus

Drøftelse og indstilling
Heidi gennemgik mange af siderne, for på den måde at give
skolebestyrelsen et indblik i problemstillingerne.
Stikord: SFO? – Er det økonomien eller elevernes rette placering der skal
vægtes højest - Børnene trives bedst i nærmiljøet – specialklasser tilbage
på skolerne- ren opkobling på socioøkonomiske tal dur ikke (siger både
forskningen og evidensen på skolerne)-klassestørrelse på 24 er en ok
måde at grundtildele efter – opfølgning på segregerede eleverskolefritidskoordinatorer skal ikke være skolens udgift – differens på
max. 3 % Ledelsen udfærdiger et høringssvar, som sendes til
skolebestyrelsesmedlemmerne for kommentarer.

4. Skolebestyrelsens deltagelse ved skolefesten
Drøftelse og beslutning
Medlemmerne sender gode ideer til Michael. En konkurrence, en
sløjfe der kører på lærerværelsets lærred med forskellige
”punchlines”, ???
5. Første spadestik til planlægning af skoleåret 2019/20
Orientering
Er så småt i gang, men afventer en ressourcetildeling, inden vi kan
komme videre. Ledelsen gør sig mange overvejelser p.t. også om
ledelsesstrukturen fremadrettet.
6. Justering af folkeskoleloven (1 bilag)

Orientering
Opfølgning fra sidst. Når lovforslaget at blive vedtaget inden
valget?
Mogens orienterede om muligheden for at deltage i
rammeforsøget: Frihedsforsøg for folkeskolen.
7. Evt:
Trafikproblematikken i forbindelse med byggeriet ved badmintonhallen
blev diskuteret, ligesom problematikken omkring Degnevænget blev
vendt.

8. Punkter til de næste møder:
Rammeforsøget, næste års planlægning, FRO mødet, skolefest,

Kommende møder: 12/11, 10/12, 14/1, 18/2, 11/3, 8/4, 11/6

9. Lukket punkt.

