Skolebestyrelsesmøde mandag den 18. marts 2019 kl. 17.00-19.00
Tilstede: Tina Bak, Mette Søndergaard, Vivian Tønning, Mogens Thomassen, Lene Hammerby,
Heidi Kramer, Rune Nielsen, Line Tarp, Hanne Lise Paysen
Afbud: Ann Thagaard, Lene Thor, Signe 6.b, Malthe 6.a

1. Meddelelser
Formanden
o Referat af møde i
skolerådet
Medarbejdere
Elevråd
Ledelsen

Formanden; Der har været møde i skolerådet. Tina deltog.
Der var bl.a. oplæg om inklusion ved Micki Sunesen.
Skolerådet laver ligeledes høringssvar til forslag om ændring
af specialområdet.
Høringssvar fra vores skole laves på næste møde. Vi har
bekymringer omkring de fysiske rammer, udearealer, frit
skolevalg, fra grundskole til udskolingsskole, børn fra
børnehaverne.
Der er intet nyt omkring trafikforholdene.
Medarbejdere; Der har været afholdt personalemøde
omkring Skolen for alle sammen med Micki Sunesen. Der
arbejdes bl.a. videre med co-teaching.
Vi har fået 71 nye førskolebørn. De er kommet godt i gang
sammen med det nye personale.
Ledelsen; På skolen skal der laves omfangsdræn rundt om
skolens gamle bygning. Man regner med, at det kan laves i
sommerferien. Herudover skal der også laves kloakseparering
og vi håber, vi kan få drænet vores boldbane på samme tid. Vi
afventer svar fra arkitekten omkring processen.
Vi har taget hallen i brug til vores idrætsundervisning. Det
fungerer rigtig godt. Området rundt om hallen er ved at blive
istandsat. Det forventes, at være færdig efter påske. Inden
længe forventes juniorklubben også at flytte ind i de nye
lokaler i hallen.

2. Skolen for Alle
(Orientering)

Der har været møde den 28. februar med hele
personalegruppen sammen med Micki. Ledelsen har ligeledes
holdt møder med Micki og LCR.
Vi har næste personalemøde den 28. marts, hvor vi også skal
kigge frem mod perioden efter sommerferien.

3. Samarbejde med
Vestervangsskolens
skolebestyrelse
På baggrund af henvendelse til
formanden fra Vestervangsskolen

Vi har tidligere afholdt et møde sammen med
Vestervangsskolens skolebestyrelse omkring vores
samarbejde. Tina er blevet kontaktet af Vestervangsskolens
skolebestyrelsesformand for at høre, om vi skal mødes igen
med dem. Tina giver svar tilbage om, at vi er meget tilfredse
med samarbejdet og de aftaler, vi har nu.

4. Forældretilfredshedsundersøgelse
Arbejdsgruppen har gennemgået
undersøgelsen og kigget på
handleplansmuligheder

Vi vil gerne lave en handleplan ud fra følgende områder, som
vi har lavet nogle stikord til:
Ro og orden – kan man lave et fælles regelsæt for hele
skolen, der gælder i alle klasser?
Hjælp til lektier og fordybelse – fordele og ulemper ved
den lektiefri skole. Hvordan takler vi lektier og kan der laves
en lektiepolitik?
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Udenomsarealer og trafik.
Der vil være fokus på følgende områder i SFO:
Tydelig struktur på dagligdagen, effektive møder,
legemiljøer og informationer mellem SFO og hjem. Der
arbejdes videre med områderne i personalegruppen.
5. Timefordelingsplan
2019/2020
Vedtagelse
(Bilag)

Vedtaget.
Der er lavet justeringer på 4.årgang, hvor valgfaget fjernes.
Timerne gives til dansk og matematik. På 1.årgang gives en
matematiktime mere til fordel for den ene af de to
kristendomstimer.
Der arbejdes ligeledes med at lave nogle særlige valghold på
5. og 6. årgang, som kan tilgodese elever med særlige
kompetencer indenfor dansk, matematik og engelsk.

6. Afkortning af skoledagen
Vedtagelse

Det vedtages, at vi fra næste skoleår afkorter skoledagen på
mellemtrinnet med 2 timer ugentligt, således eleverne næste
år har fri en dag til kl. 15.00 og resten af ugen til kl. 14.00.
Timerne gives til eleverne som holdtimer i hhv. dansk og
matematik.

7. Årsregnskab 2018
Gennemgang og godkendelse

Gennemgået og godkendt.

8. Budget 2019
Gennemgang og godkendelse

Gennemgået og godkendt.

9. Skolefest 23/5-2019
Skolebestyrelsen rolle
Drøftelse

Sættes på til næste møde.

10. Princip for skole/hjemsamarbejde
Drøftelse

Sættes på til næste møde.
Drøftelse af eksisterende princip til revidering.
Forslag om at forældremødedatoerne kendes fra
skoleårets start.
Forslag om at alle forældremøder planlægges med
mødestart kl. 17.00.
Forslag om at skolehjemsamtalerne varsles en
måned før første samtale.
Drøftelse af om årgangen skal planlægge
forældremøde på samme dag.

11. Evt.

Næste møde tirsdag d. 30. april kl. 17-19.
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