Referat fra skolebestyrelsesmøde den 13. december 2018 kl. 17.30
Lokale: Personalerummet
Vi spiser kl. 19.00 efter mødet.
Tilstede: Morten, Charlotte, Jonna, Casper, Kristina, Hanne, William, Mads, JG, DO HE, VA og
NS.
Pkt.
Tid Dagsorden
Orientering (O)
Drøftelse (D)
Beslutning (B)
2
B
32.
Godkendelse af referat
min
Godkendt.
10
O
33.
Meddelelser
min
a) Formanden
Formand:
b) Ledelsen
Skolebestyrelsesformænd,
- Skolebod status og politikkere og skoleledere har
besøg på
været til dialogmøde, hvor der
Kirkebakkeskoblev præsenteret fire forslag til
len.
en tildelingsmodel.
- Skolefest
I den forbindelse er der aftalt
- Lærere og
et ekstraordinært
pædagoger
bestyrelsesmøde den 10. januar
deltager i en
2019, hvor bestyrelsen laver et
undersøgelse om
høringssvar.
vold og krænkelser Ledelsen:
mod personale i
Der er et underskud i
skolen.
skoleboden. Skoleboden og
- Den varierede
skolen er i dialog om tiltag.
skoledag og ny
Der er møde med elevrådet og
ressourcetildeling. Spiloppen, hvor elevrådet
Den varierede
kommer med deres input til
skoledag er udsat
tiltag.
til januarmødet for Orientering om skolefesten
det politiske
den 7. marts 2019.
udvalg. Vi skal
Orientering om undersøgelse
afgive høringssvar om vold og krænkelser mod
på ressourcetildeansatte.
lingsmodeller den Kort orientering om status på
24. januar 2019.
økonomien.
Skal vi tage et
En forælder vil gerne
kortere ekstra
sponsorere skilte, som kunne
møde i januar?
gøre opmærksom på, hvordan
- Økonomi.
adfærden bør være ved ”Kys
og Kør”. Skolebestyrelsen
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Pkt.

Tid

Dagsorden

-

-

34.

5
min

35.

20
min

36.

37.

20
min

10
min

Orientering (O)
Drøftelse (D)
Beslutning (B)
Kys og Kør –
bakker op om, at der arbejdes
forældrehenvenvidere med det.
delse.
Orientering om praksisfag.
Praksisfag i 7. og
Orientering om personalets
8. årgang fra 2019- fremmødeprocent, og hvordan
2020.
arbejdsmiljøgruppen arbejder
med dette.

c) Personale
d) Elevråd
e) Andre udvalg
Lommeregnere til 6. årgang.
Tidligere har skolen købt lommeregnere til
eleverne på 6. årgang. Dette har ledelsen besluttet
at stoppe fra indeværende skoleår bl.a. pga.
skolens økonomiske situation. Denne beslutning
har undret nogle forældre.
Hvad er skolebestyrelsens holdning.

Evaluering af Princip for lejrskoler
På seneste møde orienterede ledelsen om tankerne
bag det eksisterende princip. Ledelsen orienterede
ligeledes om ændrede økonomiske vilkår for
aflønning af lærere i forbindelse med lejrskoler.
Punktet kommer på personalemøde den 6.
december 2018, som SB har ønsket, så personalets
holdninger kommer med i forhold til en endelig
beslutning om evt. ændringer af princippet.
Bilag: Princip for lejrskoler.
Kostpolitik
Personalet forholder sig til forslaget om en ny
kostpolitik på personalemødet den 6. december
2018. Personalets holdninger inddrages i den
endelige beslutning om evt. ny kostpolitik.
Bilag: Tidligere og forslag til ny kostpolitik.
Forældreråd
Første drøftelse.

B.
Skolebestyrelsen er enig i, at
skolen ikke længere betaler
lommeregnere til eleverne i 6.
klasse.
Skolen orienterer forældrene
om, at eleverne selv skal
medbringe lommeregnere.
Bestyrelsen anbefaler, at
matematiklærerne orienterer
om, hvilke type lommeregner
de vil anbefale. De elever, som
ikke har mulighed for at
medbringe en lommeregner,
kan låne en.
B.
Punktet blev drøftet, og der
blev nedsat et udvalg. Morten,
Hanne, Kristina og DO er i
udvalget.

B
Udvalget arbejder videre med
kostpolitik og inddrager det
materiale, som personalet har
udarbejdet. Punktet kommer på
februar mødet.
D
Punktet blev drøftet, og der
blev nedsat et udvalg.
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Pkt.

Tid

Dagsorden

-

Hvordan kan SB samarbejde med
forældrerådene?
Klassekasser – er der regler for indbetaling
til disse?

Bilag: Skolebestyrelsens beskrivelse til
forældreråd.
Nyhedsbrev til forældre
(fast punkt)

38.

5
min

39.

2
min

Punkter til næste mødes dagsorden

40.

5
min

Evt.

Orientering (O)
Drøftelse (D)
Beslutning (B)
Charlotte, Jonna, Hanne og JG
er i udvalget.

B
Der skal sendes en julehilsen
ud.
Trafik (Kys og Kør).
Lærernes dag.
Kostpolitik.
Skolebod.
Lejrskole.
Forældrerådene.
Jonna skriver nyhedsbrevet.
D
DGI – udearealer
Høringssvar
Lejrskole
Økonomi
Kan biblioteket ikke henvende
sig til forældre vedr. aflevering
af bøger.

Lukket dagsorden
1.

10
min

O

Meddelelser
- Formanden
- Ledelsen
- Personale

Rugekasse:
Trafiksituationen.
Skoleboden.
Princip for fritagelse fra skole pga. deltagelse i musikskole eller eliteidræt.
Princip for den understøttende undervisning.
Årshjul for skolebestyrelsens arbejde.
Årets gang i skolebestyrelsen 2018 – 2019
Dato
Emne

Indhold

22. august
10. september
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Dato

Emne

Indhold

Kommunalt møde i Hornsyld.

Intro til de nye bestyrelser.

24. september
Evaluering af deltagelse i
forældremøder.
7. november
13. december
22. januar OBS mødet begynder kl. 16.30 – Statusmøde vedr. High Performance sm. m. Daugård.
Skoleårets planlægning.
Budget, regnskab.
Midtvejsevaluering af SB’s arbejde.
25. februar
Skoleårets planlægning.
Kostpolitik, forældreråd.
10. april
Skoleårets planlægning.
15. maj
13. juni
Datoer for SB-møder i det kommende
skoleår.
Kontaktpersoner til klasserne.

Klasserne fordeles mellem SB’s
medlemmer med henblik på deltagelse i
forældremøder ol.

Planlægge translokation.
Skolebestyrelsens årsberetning.
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