Referat fra skolebestyrelsesmødet den 26.11.19 kl. 18.0020.00
Deltagere:
Forældre: Erik, Mette, Kent, Charlotte Amalie, Tine, Camilla, Nicolai, Malene
Medarbejdere: Troels, Søren
Elever: Anna-Inez, Christoffer
Sekretærer: Søren K og Henriette
Fraværende:
Mødested: Personalerummet
Dagsorden:
1.

Kl. 18.00 Velkommen til Malene (og Henriette, lederrep.) – nyt medlem i
skolebestyrelsen v. Erik

2.

Kl. 18.10 Henvendelse fra ”Forældreforeningen i Centerafdelingen” vedrørende
indsamlingsløb v. Gitte (forældre)
Gitte og de tre drenge (Mads, Mathias, Carl) delte deres tankerne om en skatepark på
Hældagerskolen. Henvendelsen mundede ud i spørgsmålet, om skolebestyrelsen
kunne bakke op omkring et indsamlingsløb i skoletiden. Gitte havde været i kontakt
med forskellige fonde om støtte til projektet. Skolebestyrelsen er positive til projektet,
og positive overfor at eleverne skal bruge et modul af deres undervisning til evt. at løbe
penge ind.

3.

Kl. 18.35 Nyt fra elevrådet v. Anna-Inez og Christoffer
Efter sidste møde har elevrådet evalueret bevægelsesbåndet (fra kl. 14.00 - 14.15).
Eleverne er glade for bevægelsesbåndet, da det giver energi til den sidste lektion.
Eleverne oplever på 4. – 5-. årgang oplevede at de havde medbestemmelse til
bevægelsesaktiviterne. 6. – 7 årgang oplevede at aktiviterne var en kombination af
almindelige lege, og faglig bevægelse. For 8. – 9. årgang var bevægelsesbåndet
lærerstyret, hvilket opleves som en god ting.
Torsdag den 19. december afholdes der Julefodboldturnering for 4. – 9. årgang.
Blokfesten i for 6. – 7. årgang var blevet blev behandlet, da det sommetider kan være
svært at tiltrække alle eleverne i blokken til festen. Der skal arbejdes videre med dette
punkt på de kommende møder.

4.

Kl. 18.45 Drøftelse af blå mandag fremadrettet V. Erik
Baggrund: Der er en tradition for at præsterne i Bredballe arrangerer Blå mandag for
konfirmanderne. Turen går til København og er kun for de elever der er blevet
konfimeret. Udfordringen er, at de elever der ikke bliver konfirmeret (grundet anden tro
eller nonfirmation) har ikke mulighed for at tage på blå mandag med deres
klassekammerater, med mindre de selv fragter sig til København.
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Det aftales, at der fra skolebestyrelsen sendes et klart signal om, at blå mandag er for
alle elever uagtet om man er blevet konfirmeret eller ej. Skrivet fra skolebestyrelsen
bliver behandlet på skolebestyrelsesmødet 17. december. Skrivet skal kunne findes på
skolens hjemmeside, på Aula samt sendes direkte til forældrene på 6. og 7. årgang.
5.

Kl. 19.25 Evaluering af uge 41 v. Søren K.
Bestyrelsen gav udtryk for: At det vigtige, at eleverne får lov til vise hvad de har
arbejdet med i løbet af et forløb. Der gives udtryk for, at det måske ikke er så vigtig at
hele skolen er åben. Det var godt at Centerafdelingen var placeret på PLC, da de på
den måde havde mange besøgende.
Tiden er for knap hvis tanken er at man skal se alt der sker på skolen. Det kan være
meget svært at overskue alle aktiviter, når der er så mange mennesker. Kunne det
laves afdelingsvis, så ikke der var så mange værksteder. Kunne der arbejdes på tværs
af alderstrin? Kunne ”åbningstiden” forlænges?

6.

Kl. 19.35 Justering af skolebestyrelsens årshjul (se bilag) v. Erik
Der laves et udkast til kommende skolebestyrelsesmøde.

7.

Kl. 19.50 Orientering fra skole og formand v. Søren K og Erik
-

8.

Fritagelse for undervisning ifm. ferie (princip) v. Søren K
Enighed om at princippet bortfalder.
Skolebodens sortiment v. Søren K
Der er igansat en møderække på skolen om det fremtidige sortiment.

Kl. 19.55 Evt.

Punkter til kommende møde:
 SFO del 2
 Forældreforeningen
 Mad i SFO
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