Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 28. august 2019
kl. 19:00 – 21:00

Tilstede: Ulrik Persson, Nina Hauge Jensen, Elvir Maleskic, Loa Dalgaard Worm, Louise
Holm Laursen, Lone Krognos, Jane Deleuran, Anette Skipper, Ole Thomasen.
Afbud: Kristine Kloch Jeppesen, Birgitte Majlund,
Referat
1. Godkendelse af referat
Ad 1)
Intet.
2. Ny konstituering af skolebestyrelsen
Ad 2)
Elvir blev valgt til ny formand. Ulrik blev valgt til næstformand. Tillykke til jer begge!
3. Planlægge datorække for bestyrelsesåret
Ad 3) Vi skal fastlægge datoer for årets møder og en temalørdag:
Mandag den 23. september kl. 19. – 21.
Onsdag den 30. oktober kl. 19 – 21.
Onsdag den 27. nov. (fællesmøde med forældrerådet) kl. 19 – 21 + evt. 21 – 21.30
Mandag den 16. december kl. 19 – 21.00
Lørdag den 18. januar 2020 kl. 9 – 14
Tirsdag den 18. februar kl. 19 – 21
Torsdag den 26. marts kl. 19 – 21 (fællesmøde med forældrerådet) + evt. 21 – 21.30
Torsdag den 23. april kl. 19 – 21.
Tirsdag den 26. maj kl. 19 – 21.
Onsdag den 17. juni kl. 18 - ?
4. Skolebestyrelsens deltagelse på forældremøderne
Ad 4) Skolebestyrelsesmedlemmerne planlægger at deltage på det første forældremøde i klasserne efter sommerferien og fordelte sig på årgangene. Derefter blev det
drøftet, hvad skolebestyrelsen gerne vil kommunikere til forældrene.
AS udsender oversigt til alle og til klasseteamene.
5. Nyt fra ledelsen
Ad 5)
Ole orienterede om, hvordan det går med byggeriet: Det skrider planmæssigt fremad
og vi er i gang med forberede flytningen.
Vi afventer lige nu på tilbud på indretningen af PLC (biblioteket).
Der har været en indretningsproces på, hvordan bygning A og B skal indrettes fremadrettet. Vi får snart tilbud på det.
Madkundskabslokalet er opdateret med nye hårde hvidevarer og istandsættelse af
skabe mv.
Der er indkøbt it-tavler til den nye bygning.
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Steffen (SFO-leder) går på pension den 1. december 2019. Der afholdes reception den
29. november.
Ny administrationsleder Bettina er startet, ny administrativ medarbejder Kirsten, ny i
tekn. service Christian….
Lærer og læsevejleder Anne-Katrine Sigtenbjerggård er gået på pension i mandags.
Vi har arbejdsmiljø ekstern audit den 10. september.
Vi afholdt SLF workshop den 20. august om lektionsstudier.
Der var spørgsmål til byrådets overvejelser om at alle børn skal have en Chromebook.
Ole bekræftede, at det er på tegnebrættet.
Skoleåret er kommet godt i gang.
6. Tema. Deltagelse i pædagogisk aften 11/9
Ad 6) Planlægning af aftenen omkring værdidebatten, hvor lærere og pædagoger skal
give deres input til bestyrelsens arbejde.
Elvir, Birgitte, Louise og Nina er planlægningsudvalg. AS tilbyder at hjælpe med planlægningen. Der blev aftalt et møde i udvalget. Udvalget laver opgaver til gruppearbejde. AS sammensætter grupper på tværs af personalegrupperne. I hver gruppe deltager én fra skolebestyrelsen.
Desuden vil bestyrelsen gerne drøfte leveregler ift. mobilpolitik og udgangstilladelse
med det pædagogiske personale. Ole laver et oplæg til udsendelse og laver en indflyvning til punktet den 11/9.
8. Evt.
Ad 8)
Rundvisning i ny bygning – frivilligt 21:00 – 21:30
Ole gav en guidet tur i den nye bygning for dem, der har lyst.

Arbejdende udvalg:
• Trafik (Elvir, Birgitte & Kristine)
• Byggestyregruppe (Ulrik)
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