Referat fra skolebestyrelsesmødet den 03.09.19 kl. 19.0021.00
Deltagere:
Forældre: Erik, Mette, Kent, Charlotte Amalie, Henrik, Tine, Dianna, Camilla, Sheila
Medarbejdere: Troels, Søren
Elever: Anna-Inez, Christoffer
Sekretærer: Søren K og Nya
Fraværende: Erik, Charlotte Amalie, Henrik, Sheila, Dianna
Mødested: Personalerummet
Dagsorden:
1.

Kl. 19.00 Nyt fra elevrådet /v. Anna-Inez og Christoffer
Elevrådet har holdt deres første elevrådsmøde i sidste uge, hvor nye medlemmer
blev introduceret til elevrådets arbejde.
Elevrådet gik i gang med at udarbejde et årshjul.
Elevrådet har besluttet, at der skal findes på noget andet end blokfest for 6 - 7.
årgang, da der ikke er så stor tilslutning.

2.

Kl. 19.10 Det fremtidige skolebestyrelsesarbejde v. Søren K (se bilag om
skolebestyrelsens forretningsorden)
Dianna, Sheila og Henrik er ikke længere med i bestyrelsen.
Det betyder, at der mangler én forældrerepræsentant i skolebestyrelsen, da der skal
være 7 forældrerepræsentanter.
Med de seks nuværende medlemmer mangler der også en forældrerepræsentant
fra Centerafdelingen.
Søren sørger for at der laves suppleringsvalg og skriver ud til skolens forældre.

3.

Kl. 19.30 Revidering af principper: Princip for godkendelse af
undervisningsmidler (bilag vedhæftet) og Princip for vikardækning (bilag
vedhæftet).
Proces: Skal princippet bestå? Det videre arbejde i grupperne.
Nye principper til revidering?
Drøftelse af Princippet for godkendelse af undervisningsmidler: Skolebestyrelsen
besluttet, at der ikke længere var grund til at have det princip. Pricippet udgår.
Bestyrelsen overgiver hermed ansvaret til skolens ledelse
Drøftelse af Princip for vikardækning: Skolebestyrelsen opdaterede princippet. På
næste møde skal revideringen godkendes.

4.

Kl. 20.10 Medarbejdernes dag (FN´s internationale lærerdag 5. oktober)
De sidste par år har det været ledelsen, der har arrangeret en festlig dag for alle
medarbejderne. I år ønsker skolebestyrelsen at være med til at fejre medarbejderne
sammen med elevrådet.
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5.

Kl. 20.20: Opstart af nyt princip: Fritagelse for undervisning ifm. ferie
Skolens ledelse følger alle elevers fravær, når de har over 10 % fravær. Skolen
oplever, at der er nogle forældre der ofte beder deres børn fri - både hele og halve
dage uden for ferieperioderne, også selvom at barnet har meget øvrigt fravær.
Derfor ønsker skolen et princip for dette.
Udformningen af princippet sættes på næste møde.

6.

Kl. 20.40 Orientering fra skole og formand (orientering) v. Erik og Søren K
 Uge 41 er vores emneuge, hvor vi i år arbejder med faglig stolthed. Der er
stadig Åbent Hus torsdag i uge 41.
 Skolen har fået lavet en film. Der er financieret af sponsorater. Den skal på
skolens hjemmeside. Bestyrelsen så filmen.
 Skolen samarbejder med forskellige virksomheder, der adopterer en klasse.
Skolen ønsker, at flere klasser adopteres. Det er svært at finde nye
virksomheder. Hvis bestyrelsen hører om nogle virksomheder, der kunne
være interesserede, så sig det til skolen.
 Skolestarten er gået godt.
 Medarbejderne er begyndt at have gule veste på, når de har tilsyn. Det
betyder, at det er lettere for eleverne at finde de voksne.

7.

Kl. 20.55 Evt.

Punkter til kommende møde:
 Årshjulet skal på næste møde
 Godkendelse af princippet for vikardækning
 Opstart af nyt princip: Fritagelse for undervisning ifm. Ferie
 Princip for fritagelse af kristendomsundervisning
 SFO del 2
 Forældreforeningen
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