Skolebestyrelsesmøde mandag den 22. august 2016 kl. 19.00-21.00
Tilstede: Marianne Jensen, Maria Dybdal, Tina Bak, Lene Thor, Kenneth Rasmussen, Mogens Thomassen, Mette Søndergaard, Vivi Tønning, Hanne Lise Paysen, Lene Hammerby
Afbud: Tenna Tønder, Majbrit Laxlov

Dagsorden
1. Meddelelser
Formanden
Medarbejdere
Elevråd
Ledelsen

Formanden; Ingen meddelelser
Medarbejderne; Personalet er kommet rigtig godt i gang og har
haft en god uge inden eleverne kom på skolen. Der har været pædagogisk oplæg for personalet om Low arousal og derudover har
alle lærere været på førstehjælps kursus. Det har været en rigtig
god start, hvor alle kender skolen og eleverne modsat sidste skoleår.
Elevråd; Der afholdes elevrådsvalg på mandag og elevrådet har
første møde den 5. september.
Ledelsen; Der har været vandskade i sløjdlokalet og derfor kan vi
ikke tage lokalet i brug endnu.
6. klasse skal på lejrskole i september. MED udvalget har fremsat
forslag om, at lejrskolen fremover skal være på 5. årgang. Skolebestyrelsen skal lave princip for lejrskole på næste møde.

2. Principper
Godkendelse af princip for
kommunikation mellem
skole og hjem (bilag)
(Godkendelse)

Princip for kommunikation mellem skole og hjem – godkendt.
Princip for netetik – godkendt med få ændringer.
Princip for lyd- og billedoptagelser – godkendt.

Princip for netetik på Hobro- Tilladelse fra forældre til offentliggørelse af billeder på skolens
vejens Skole (bilag)
hjemmeside og intra skal deles ud til alle forældre på forældremø(Drøftelse)
det til underskrift.
Princip for lyd- og billedoptagelser (bilag)
(orientering)
3. Deltagelse i forældremøder
Punkter fra skolebestyrelsen
til efterårets forældremøder.
Fordeling af SB-medlemmer
på årgange.
(Drøftelse)

Følgende bestyrelsesmedlemmer er kontakt til årgangene og deltager på forældremøderne:
0. årgang: Kenneth og Lene
1. årgang: Maybritt
2. årgang: Marianne
3. årgang: Tenna
4. årgang: Lene
5. årgang: Maria
6. årgang: Tina

4. Den nationale trivselsmå- Trivselsmålingen for Hobrovejens Skole er overordnet positiv. Målinling (bilag medsendt til sid- gen blev taget i marts 2016. Den sociale trivsel på mellemtrinnet er
ste SB-møde)
rigtig fin. Der er tilsyneladende ikke den store forskel på trivslen på
de forskellige klassetrin 4. -6. klasse.
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Der er 85 % af eleverne der fortæller, at de aldrig bliver mobbet.
Der er 7% der fortæller, at de sjældent bliver mobbet. Det er et flot
resultat.
På landsplan er det 20% af eleverne, der føler de bliver mobbet.
Spørgsmålene i indskolingen er lidt svære. Der er en del elever, der
giver udtryk for, at skolens toiletter ikke er rene. Endvidere er der
børn, der indimellem har hovedpine. Skolebestyrelsen har drøftet
det og i forbindelse med renoveringen bliver ovenstående udbedret
med nye toiletter og mekanisk ventilation i klasseværelserne.
Hver klasse skal i efteråret lave en klassetrivselsundersøgelse, hvor
trivslen igen undersøges. klassetrivsel.dk er et værktøj til at tage
temperaturen på trivslen. Skolebestyrelsen indstiller til, at man skeler til den nationale trivselsmåling og dens resultater, når undersøgelsen på hvert klassetrin skal laves.
Resultaterne af Den nationale trivselsmåling offentliggøres på hjemmesiden.
5. Brugertilfredshedsundersøgelse (bilag medsendt til
sidste SB-møde)

Der er 22% af forældrene (116 svar) der har svaret på Brugertilfredshedsundersøgelsen. Den er blevet lavet i november 2015. Det
kan ses, at flere af sammenlægningsskolerne har en samlet tilfredshed, der ligger lavere end de sidste år.
Hobrovejens Skole ligger højere end det kommunale gennemsnit
omkring bedømmelsen af lærernes og pædagogernes arbejde.
Tilfredsheden med de fysiske rammer er ikke særlig god. Det er
blandt andet skolens udenomsarealer.
Skolens juniorklub og SFO har meget flotte resultater, men igen er
der knap så stor tilfredshed med skolens fysiske rammer.
Resultaterne lægges på skolens hjemmeside.

6. Byggeri
Sidste nyt.

Alt arbejde er pt indstillet på skolen. Der har været en klage over,
at der ikke er lavet en miljøvurdering på hallens placering. Der skal
fældes tre træer i forbindelse med hallens placering i skolegården.
Der skal laves en lokalplan, som lige nu trækker ud.
Børn og skoledirektøren og udvalgsformanden har i dag været på
besøg på skolen og der arbejdes ihærdigt på at få en godkendelse
igennem, så byggeriet kan komme i gang hurtigst muligt. Ifølge den
nye tidsplan er renoveringen af skolen færdig i uge 32 2017. Hallen
forventes færdig opført i april 2018.

7. Evt.

Kenneth har en kontakt med en tidligere mobbet elev, som kommer
rundt på skoler (primært udskolingen) og holder foredrag. Bestyrelsen foreslår det som en mulighed til 6. årgang på Vestervangsskolen og Hobrovejens Skole, som en oplevelse på en fælles dag.

Næste møde den 28. september kl. 17-20.
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