Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 26. september 2018
kl. 19 – 21.30
Tilstede: Ulrik Persson, Nina Hauge Jensen, Birgitte Majlund, Kristine Kloch Jeppesen,
Loa Dalgaard Worm, Louise Holm Laursen, Noah Bismuth, Alma Simmelsgaard, Lone
Krognos, Jane Deleuran, Anette Skipper og Ole Thomasen.
Afbud: Elvir Maleskic
Referat
1. Godkendelse af referat
Ad 1)
Referatet blev godkendt og underskrevet.
2. Konstituering af ny bestyrelse
Ad 2)
Loa Dalgaard Worm (forælder) og elevrådsrepræsentanterne Noa og Alma blev budt
velkomne og alle præsenterede sig for hinanden.
Punktet om valg af formand og næstformand blev udsat til næste møde. Elvir var ikke
tilstede på mødet, men har tilkendegivet, at han ikke er afvisende over for at stille op
som formand.
3. Besparelser
Ad 3)
Ole uddelte den endelige budgetaftale og den blev gennemgået.
Skolebestyrelsen drøftede de foreliggende besparelser samt havde en erfaringsudveksling om høring og høringssvar. Bestyrelsen enedes om at skrive en artikel eller
kronik, som bestyrelsens input til den politiske proces. Ulrik tager kontakt til en journalist og vender tilbage.
Bestyrelsen blev enige om at lægge høringssvaret ud på Skoleporten og sende det ud
til alle forældre på skolen.
4. Evaluering af deltagelse i forældremøder
Ad 4)
Skolebestyrelsen drøftede skolebestyrelsesmedlemmernes og ledelsens deltagelse på
det første forældremøde i klasserne efter sommerferien.
Der har været enkelte tilbagemeldinger fra forældre på skolen. Ikke alle har været positive. Der var også en opfordring om at bruge forældreintra noget mere til kommunikation. Blandt andet har skolens mobilpolitik været drøftet på nogle af forældremøderne
og med opfordring til at det blev drøftet yderligere.
Ledelsen har ikke fået så god respons på deltagelsen på forældremøderne. Nogen synes oplægget var for langt og at det var for generelt. Budskaberne burde målrettes den
enkelte årgang. Hvad er relevant for netop den årgang?
Bestyrelsen synes dog, at det var vigtigt, at skoleledelsen fortsat deltager på møderne,
men formen kan justeres.
Bestyrelsen var enige om, at det er vigtigt at fortsætte med at deltage på forældremøderne. I foråret mødes vi og aftaler, hvad der skal fortælles om på næste års forældremøder.
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5. Årshjul og tema
Ad 5)
Skolebestyrelsen drøftede deres ønsker til årshjulet for arbejdet i bestyrelsen.
Ole uddelte bilag med udkast til årshjul. I november og marts er der fællesmøde med
SFO forældrerådet.
Derpå drøftede bestyrelsen deres ønsker til temaer og indblik i løbet af det kommende
skoleår:
- Værdisæt og ordensregler/leveregler – herunder digitaldannelse og mobilregler. Det blev aftalt, at Ole giver et oplæg på næste bestyrelses møde fra bestyrelsesdagen i januar 2018.
- Der skal være opmærksomhed på, hvordan værdisættene kommer ud og leve
hos børn og forældre?
- Et arrangement for forældre om digitaldannelse for mellemtrinnets forældre og
elever. AS undersøger og melder tilbage.
- Kantinen – hvad vil vi med den?
6. Fællesmøde med SFO-forældrerådet i november
Ad 6) Bestyrelsen drøftede, hvad der skal på dagsordenen på fællesmødet i november:
- Hvordan ser SFO økonomien ud?
- Hvad er SFO’en optaget af i øjeblikket?
- Hvad med SFO lejren? Hvad er jeres overvejelser om at droppe lejren?
- Hvordan har overdragelse fra SFO til klubben fungeret?
7. Trafik
Ad 7)
Bestyrelsen drøftede, om trafikudvalget kan reetableres.
Kristine meldte sig til trafikudvalget.
Der kunne også være brug for en assistance til Anders, som bestyrer gå-bus ordningen.
8. Evt.
Ad 7)
Nyt fra elevrådet: Der afholdes skolefest næste onsdag. Det er en gallafest med den
røde løber lagt ud fra kl. 19 – 22. Elevrådet har lavet plakater og hængt dem op. Elevrådet står også for at passe baren, og vil lave et loungeområde. Der skal tages foto af
alle deltagere ved ankomst. Og der skal kåres den mest gennemført udklædning hos
pigerne og drengene. Elevrådet skal også italesætte, at det selvfølgelig er en alkoholfri
fest.
Det foreslås om skolebestyrelsesmøderne kan afholdes kl. 17 – 19 (eller 19.30 inklusiv
udvalgsarbejde). Det sættes på som beslutningspunkt på næste møde.
Ole fortalte, at skolen har deltaget i ministeriets Fagligt Elevløft-projekt med henblik på
at løfte elevernes karakterer ved afgangsprøverne. Skolen har opfyldt målene i forhold
til at sænke antallet af elever som ikke opnår karakteren 4 i både dansk og matematik
ved afgangsprøven med mere end 5 procentpoint. Det betyder, at skolen får tilført 1,4
millioner til skolens budget. Midlerne vil blive brugt blandt andet til it-tavler mv. i den
nye bygning.

Arbejdende udvalg:
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•
•

Trafik (Elvir & Birgitte)
Byggestyregruppe (Ulrik)

Refereret af Anette Skipper, viceskoleleder
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