Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 18. februar 2020
Kl. 19:00 – 21:00

Til: Ulrik Persson, Nina Hauge Jensen, Elvir Maleskic, Loa Dalgaard Worm, Louise Holm
Laursen, Lone Krognos, Jane Deleuran, Maram, Anisha, Anette Skipper, Ole Thomasen.
Afbud: Kristine Kloch Jeppesen, Birgitte Majlund,
Referat
1. Godkendelse af referat
Ad 1) Referatet blev godkendt og underskrevet.
2. Nyt fra elevråd
Ad 2)
Der er jo kommet den nye regel om mobilkultur på skolen. Eleverne synes det er udfordrende.
Eleverne opfordres til at være med til at få det næste elevrådsmøde op at stå.
3. Tema - Værdiprocessen
Ad 3)
Skolebestyrelsen evaluerede skolebestyrelseslørdagen i januar. Alle var enige om, at
det var en rigtig god dag med et superfint samarbejde omkring logistik og bespisning.
Herefter drøftede skolebestyrelsen de næste skridt med særlig fokus på godkendelse
af kommunikationsplan og grafiske produkter:
Skolebestyrelsen lagde sig fast på skolens nye logo med valg af farver mv. Processen
sættes i gang i forhold til brevpapir mv.
Loa, Birgitte og Elvir deltager på lærermøde den 3. marts kl. 15.30. Louise og Elvir på
SFO personalemøde torsdag den 5. marts kl. 9.00. Loa koordinerer med Birgitte omkring præsentationen og arbejder videre med nye billeder af elever i forskellige situationer.
Derpå trykkes folderen og uddeles til forældre og elever. På mødet i april planlægges
eventuelt et stunt med kaffevogn etc. en morgen i maj.
4. Forberede fællesmøde med SFO-forældrerådet 26. marts
Ad 4)
Der er fællesmøde med SFO-forældrerådet den 26. marts. Input til dagsordenen:
-

Folderen og det nye logo mv. præsenteres.
Status på den nye ledelsesstruktur i SFO. Hvordan går det?
Status på flytteplanerne for SFO.

Efter mødet er der 30 minutters skolebestyrelsesmøde.
Ole, Elvir, Nina og Nicolai mødes og laver en dagsorden for mødet.
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5. Mobilpolitik
Ad 6)
Skolebestyrelsen drøftede, hvordan det er gået med implementeringen af den nye mobilpolitik. OT og AS gav en kort statusopdatering.
Skolebestyrelsen drøftede om, der eventuelt skal opsættes skilte eller en streg på gulvet, der kan minde forældrene om skolens nye mobilkultur.
Loa tager kontakt til klubben og aftaler et møde, hvor der drøftes mobilpolitik.
Drøftelse af statuskommunikation til forældre. Det blev aftalt, at skolebestyrelsen skriver et skriv ud til alle forældre. Louise laver et udkast.
Kantinen arbejder på at få en ordning med et betalingskort.
6. Nyt fra skoleledelsen
Ad 6)
OT fremlagde den nye tildelingsmodel på skoleområdet for skolebestyrelsen.
OT orienterede skolebestyrelsen om at der påtænkes klassesammenlægning på nuværende 5. årgang for kommende skoleår.
7. Nye kommunale styringsvedtægter
Ad 7)
Med justeringen i folkeskoleloven har skolebestyrelsen fået mulighed for 2-årige valgperioder for forældrerepræsentanter. Der var udsendt et bilag.
Skolebestyrelsen drøftede om de vil bruge den nye mulighed. Meningerne var både for
og imod. Kontinuitet i arbejdet overfor en større mulighed for at tiltrække flere kandidater.
Der var enighed om at fortsætte med den nuværende ordning.
8. Evt.
Ad 8)
Elvir orienterede om at der blev udarbejdet et høringssvar i forhold til Kvalitetsrapporten.
Der planlægges et indblik på aprilmødet om Stærkere Læringsfællesskaber.

Refereret af
Anette Skipper, viceskoleleder

Arbejdende udvalg:
•
Værdiproces (Nina, Birgitte, Loa og Louise)
Kommende punkter:
•
Indblik: SLF
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•
•

Udgangstilladelse
Drøftelse af lokale tendenser i kvalitetsrapporten

Bilag til punkt 7 (se desuden vedhæftede forretningsorden og styrelsesvedtægt).

Fra Aftale mellem regering og forligspartier om Folkets skole: Faglighed,
dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen 30. januar 2019
10. Mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanterne i skolebestyrelser

Kommunalbestyrelser skal have bedre mulighed for at tiltrække forældrerepræsentanter til skolebestyrelsesarbejdet. Aftalepartierne er enige om, at skolebestyrelser spiller en vigtig rolle i forhold til
at sætte retning for den enkelte skole og føre tilsyn med alle dele af skolens virksomhed. Nogle
steder oplever kommunalbestyrelserne udfordringer med at få besat alle pladserne til forældrerepræsentanter. Aftalepartierne ønsker derfor fleksibilitet til lokalt at kunne træffe beslutning om at
nedsætte valgperioden til to år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske dette.
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