Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 28. november 2017 kl. 17.00-19.00
Tilstede: Hanne Lise Paysen, Tina Bak, Mette Søndergaard, Vivian Tønning, Mogens
Thomassen, Lene Hammerby, Tom Borgstrøm Kristensen, Nikoline og Gustav fra 6.
klasse.
Afbud: Kenneth Rasmussen, Majbrit Laxlov, Marianne Jensen, Lene Thor, Poul Henning Ullits Laxlov
1. Meddelelser
Formanden
Medarbejdere
Elevråd
Ledelsen

Ledelsen; Vi har haft Åbent hus for kommende 0.klasse den 25. oktober.
Det var en succes og vi havde omkring 55-60 forældre tilstede.
Lige nu ser det ud til, at vi får tre børnehaveklasser næste år.

2. Nye styrelsesvedtægter i høring
Bilag

Der er lavet forslag til nye styrelsesvedtægter. Vedtægterne er gennemgået på mødet og der er enighed om, at det ser fint ud.

3. Forældremøder
2017/2018
Evaluering/opsamling

Mogens deltog på alle forældremøder og fortalte om skolens fraværsindsats omkring elevfravær.

4. Princip for integration (to-sprogsundervisning?)
Bilag

En arbejdsgruppe har arbejdet med et princip for integration. Princippet
er fremlagt og drøftet i bestyrelsen. Princippet er godkendt og lægges på
skolens hjemmeside.

Medarbejderne; Vi havde en rigtig god oplevelse med afvikling af Børnerettighedsdagen sidste mandag. Alle børn og voksne gik i samlet flok til
Rådhustorvet fulgt af Søndermarkens Blæseorkester. Nede på pladsen
blev der holdt taler og vi sang børnerettighedssangen ’Alle børn har ret’.
Ambassadører fra Red Barnet deltog ligeledes i optoget.

5. Forældreinvolvering Ledelsen har været på studietur i Hamar i Norge. Her har man gode erfaEt lille referat fra ledel- ringer med forældreinvolvering herunder forældreskole. I Hamar er man
sens tur til Hamar,
meget inspireret af forskeren Thomas Nordahl.
Norge
Orientering
6. Byggeri
Sidste nyt. Orientering

Vores kælder er nu færdig og vi er meget tæt på at være klar til at tage
vores nye faglokaler i brug.
På mandag begynder udskiftningen af trappetrin i de to nederste forløb.
Derfor vil trappen, ved 3.klasserne, være spærret af mellem 6-8 uger.
Når den er færdig går man i gang med den anden trappe.
I morgen, onsdag, skal Mogens til møde omkring etablering af hallen og
det videre forløb.

7. Fokus på skolens
udearealer
Referat fra workshop i
fredags
Orientering

Der har været afholdt en workshop for flere skoler i kommunen med fokus på vores udearealer. Vi skulle komme med forslag til forbedring af
vores udearealer. Repræsentanter fra elevrådet var også med. Der kom
mange forslag og gode ideer. Vi kunne bl.a. godt tænke os at få lov at
bruge det grønne areal mellem Gethersvej og Hobrovej.
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8. Sorg- og kriseplan
for Hobrovejens
Skole
Bilag udsendt til sidste
møde

En arbejdsgruppe har arbejdet med en ny sorg- og kriseplan. Planen er
gennemgået i skolens MED-udvalg og for resten af personalegruppen. Vi
skal lave en præcisering af alvorlig sygdom hos elever og personale.
Dette tilføjes og den endelige plan præsenteres på næste skolebestyrelsesmøde.

9. Skolens Facebookprofil
Orientering

Skolen har fået en facebookprofil.
Vi bruger profilen til at dele de gode historier og fortællinger om skolen
og det er ikke et debatforum.
Følg os gerne på https://www.facebook.com/hobrovejensskole/

10. Arbejde med værdigrundlag
Orientering

Vi er i gang med at arbejde med et værdigrundlag for Hobrovejens Skole.
Vi er lige nu i proces og både skolebestyrelse og elevrådet bliver involveres senere i forløbet.

11. Evt.

Vi afholder julemarked torsdag den 7. december fra kl. 15-17 i skolegården.
Et ønske om at vi laver en sundhedspolitik for skolen.

Næste møde torsdag den 18. januar 2018 kl. 17-19.
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