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Skolebestyrelsesmøde
Mandag, den 12. marts 2018
kl. 19.00 – 21.00
Anette sørger for kage.
Evt. afbud til kontoret senest kl. 12.00 på mødedagen.
Afbud: Anette, Eleverne var repræsenteret ved Anne Schäfer 7.c
0. Opfølgning på referat fra sidste møde.
Er med som punkter på dagens dagsorden

1. Meddelelser:
Elevråd: ”De store” synes ikke at Trivselstimerne fungerer optimalt. Bliver ind i mellem
brugt til alm. undervisning.
Er ved at færdiggøre ansøgningen til elevdemokratimillionen.
De yngstes holder møde på onsdag, hvor de bl.a. skal snakke om hoppepuderegler, de
anderledes dage.
Skoleledelsen: Orientering om distriktssamarbejde vedr. skoler,

institutioner, psykologer og sagsbehandlere.
Den kommende trivselsundersøgelse.
Input fra flere sider ang. det påtænkte forpligtende samarbejde mellem familieafdeling, PPR
og skolen/ institutionen.
Trivselsundersøgelsen skal gennemføres i løbet af foråret. Forældre kan bede om at deres
barn skal lave undersøgelsen via papiropgaven- ellers bliver den foretaget elektronisk
Formand: Orientering om Skolebestyrelsesvalget.
3 nye forældre har meldt sig til bestyrelsen samt som suppleanter, og der er lavet én liste. Så
p.t ser det ud til fredsvalg.
Lærerråd:
Orienterede om evalueringen af ”De anderledes dage”. De ønskes fastholdt med enkelte
ændringer- både indholdsmæssigt såvel som placeringsmæssigt.
Nyvalg af TR - rep. og medlemmer af SB. Jan Sørensen blev ny TR og Thomas Magaard
fortsætter som mødeleder. De bliver B -sidens rep. i skolebestyrelsen.
SFH: Ved at have personalet til”1.maj- børnene” på plads. Både i SFH samt klubben.
Øvrige: Michael Schlüter fortalte om mødet i Fælles Rådgivende Organ. Der blev bl.a.
diskuteret branding af skolerne, ”privatskoleproblematikken” ,vidensdeling, digital dannelse
og den gode ændring, der er sket i de diskussioner, der er opstået i FRO. Skal skolerne have
lov til at have 2 medlemmer i FRO? Ændringerne i den kommunale omstrukturering blev
gennemgået.
Bente Lassen har været til temadrøftelse om den nye kommunale børnepolitik, som er ved at
blive udformet.
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2. Dialogmøde (1 bilag vedlagt)

Orientering og indstilling

Noget vi skal følge op på?
Læsning- hvordan styrkes den disciplin uden at der bliver for megen terperi?
Afstedkom en lang og varieret diskussion om lektier, mængden og kvaliteten af disse, bedre
udnyttelse af fordybelsestimerne.
Nationale test- er de tiden værd?-Men de er stadig obligatoriske i Folkeskolen. Der er dog
sket store forbedringer omkring brugen af resultaterne.

3. Skoleårets planlægning

Drøftelse og indstilling

En mindre stigning i elevtallet, giver os mulighed for at øge den
pædagogiske indsats – ikke mindst med tanke for den kommende
skolestart i marts 2019. Forældre til ansættelsesudvalg.
Orientering om drøftelse om tidligere karaktergivning hos overbygningens
lærere. Har elevrådet haft det oppe?
Vores elevtal bliver højere end forventet. Vi får 492 elever næste skoleår. Tildelingen er
kommet i dag. Den ekstra tildeling bør afstedkomme en pædagog mere.
Karaktergivningen i 8. årgang bliver placeret umiddelbart inden skole-hjemsamtalerne i
sept/okt og feb.og igen inden sommerferien.

4. Princippet om evalueringskultur (1 bilag)
Drøftelse og beslutning
De ændrede principper vedtaget.

5. Økonomi.

Orientering og evt. indstilling

Vi kom ud af 2017 med ca. 570.000,-kr. i overskud. Færdiggørelse af indskolingens /SFH’ens
legeplads samt fastholdelse af normeringen i skole og SFH

6. Evt.: Digital dannelse. Foredrag for forældre.

7. Punkter til de næste møder:
Mobiltelefonpolitik
IT - læseplan. (senere møde)
Kommende møder: 9/4, 7/5, 11/6

8. Lukket punkt:
Lidt mere om ansættelserne.
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