Skolebestyrelsesmøde torsdag den 24. januar 2018 kl. 17.00-19.00
Tilstede: Tina Bak, Mette Søndergaard, Vivian Tønning, Mogens Thomassen, Lene Hammerby,
Ann Thagaard, Heidi Kramer, Rune Nielsen, Line Tarp, Hanne Lise Paysen, Lene Thor, Signe 6.b
og Malthe 6.a
Afbud:

1. Meddelelser
Formanden
Medarbejdere
Elevråd
Ledelsen

Formanden;

Grundet de trafikale udfordringer der opleves omkring skolen
morgen og eftermiddag, har bestyrelsen inviteret og haft besøg
af repræsentanter fra Vej og Trafik til møde, for at udveksle
forslag til forbedringer i vores tilkørselsforhold og
parkeringsmuligheder. Vej og Trafik mødte op i mandags kl.
7.45 og iagttog trafikken, mens tre bestyrelsesmedlemmer og
ledelse fortalte om udfordringerne og kom med forslag til
løsninger. Status er, at Vej og Trafik nu undersøger muligheder
for ændringer i trafik og parkeringsforhold, ud fra de forslag der
kom frem, og vender tilbage til os. I følge lokalplanen skal der
etableres flere parkeringspladser i forbindelse med hallen. Det
er endnu uvist, hvornår og hvordan det sker. Der var dog
ingen tvivl om, at man fra Vej og Trafik gerne ser, at der først
arbejdes med forældres og elevers adfærd i forhold til
trafikken, da det jo er gratis.
Medarbejderne; Den 20. december har der været afholdt
pædagogisk dag for personalet på skolen. Der blev bl.a.
arbejdet med, hvordan man kan skabe de bedste
læringssituationer for eleverne, når der er to voksne tilstede i
klasserummet.
Den 1. marts får vi førskole og lige nu har vi 61 indmeldte
børn. Det kræver, at vi flytter lidt rundt for at skabe plads.
Elevråd; Elevrådet vil gerne stå for at lave sjove aktiviteter i
form af stafetter i den nye hal, når den er færdig. I morgen er
der elevrådsmøde igen og der skal planlægges fastelavn, som
afholdes på skolen den 8. februar. Det går godt med ’hold til
højre’ – kampagnen, hvor alle elever skal holde til højre på
vores trapper, så der er plads til alle.
Ledelsen; Overblik over skolestartere omdelt på mødet.
Tallene lige nu viser at vi har 78 indmeldte elever til 0.klasse
til 1. august. Vi får børn fra 24 forskellige daginstitutioner.
Der er stadig forventning om, at vi kan tage hallen i brug i uge
8.

2. Feriekalenderen for skoleåret
2019/20 og 2020/21
Der ønskes en udtalelse fra
Bestyrelsen.

Bestyrelsen har drøftet de to forslag til feriekalendere og
godkender forslagene.

3. Skolen for Alle
(Orientering)

Personalet har været til pædagogisk dag med deltagelse af
forsker Micki Sunesen, som er koblet på det pædagogiske
udviklingsarbejde omkring Skolen for alle. Der er blevet lavet
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interview med personale og ledelse, for at undersøge, hvad
skolen har brug for at arbejde videre med.
4. Høringssvar
Børne- og ungepolitik
Uddannelsespolitik
(Høringssvar)
(Bilag)

Begge politikker er drøftet. Det synes meget luftigt.
Børn- og ungepolitik; den handler meget om børn med særlige
behov, men har ikke så meget omkring de ’almene’ børn.
Uddannelsespolitik; ingen bemærkninger.

5. Skolens legeplads/udearealer
Opfølgning
(Bilag)

Bilag sendt med dagsordenen.
Bestyrelsen har lavet en udtalelse, som er sendt til Skole- og
Uddannelsesudvalget den 14. december. Der er ikke kommet
svar på henvendelsen. Henvendelsen handler særligt om de

store udfordringer, vi står i hvert efterår og vinter med
underlaget/græsset, og at vi savner handling på dette, trods
flere henvendelser. Vi ønsker at invitere udvalget op, så de kan
se vores udearealer. Tina skriver til dem igen med henblik på
at få et svar og sende dem en invitation.
Vi får 472.000,- til vores legeplads. Det skal bl.a. bruges på at
reetablere nogle legeredskaber, som er blevet fjernet af
sikkerhedsmæssige årsager.
6. Forældretilfredshedsundersøgelse
Orientering/drøftelse
(Bilag)

Bilag medsendt dagsordenen. Præsentation og gennemgang af
rapporten på mødet. Der er fremgang på alle parametre.
Bestyrelsen udarbejder handleplan på næste møde i marts.
Der nedsættes en lille arbejdsgruppe, hvor Rune, Tina, Mette
og Lene deltager. Gruppen arbejder med et oplæg til næste
møde.

7. Sundhedspolitik/Sund skole
Vedtagelse

Vedtaget. Underskrives og lægges på skolens hjemmeside.

8. Princip for skole/hjemsamarbejde
Drøftelse

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.
Drøftes videre på næste møde.

9. Årshjul
Indledende drøftelse

Udsættes.

10. Evt.

Næste møde den 18. marts kl. 17-19.
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