Referat skolebestyrelsesmøde.
Tirsdag den 16. august 2022
Kl. 17:00- 19:00
Husk der er møde for de forældrevalgte
Kl. 16:00-17:00
Deltagere: Hanne Pia, Mette, Karin, Heidi, Knud, Ane Kathrine, Lea, Lisbeth,
Maria, Karsten, Charlotte, Pia, Steen, Mads
Afbud:
Ikke til stede:

Emne (og
ansvarlig)

Indstilling

Tid

1

Valg af ordstyrer

Beslutning

17:00- Mette
17:05

2

Godkendelse af
referat fra sidste
gang, samt
dagens
dagsorden

Beslutning

17:05- Referatet godkendt
17:05

3

Elevrådet

Orientering

17:05- Der er endnu ikke afholdt
17:15 elevrådsmøder.
Der skal være nyvalg i klasserne.

4

Meddelelser:

Orientering

17:15- Skolens leder:
17:35
 Status organisering
Der er blevet en ny organisering af
møderne på skolen, team, afdelings

-

Skolens leder
Formanden

Beslutning – hvem gør hvad

-

og fællesmøder, der er afsat mere tid
til at mødes.
Alle møder er lagt ind i et årshjul.
Maria Sigsgaard er konstitueret som
ny afdelingsleder og har i opstarten
fået lidt hjælp fra Lars Birk.
Skoleåret er kommet godt i gang
både for elever og ansatte.
Fremadrettet vil man også gøre
første skoledag til en festdag, så
eleverne starter lidt mere blødt op.
Der skal være valg til skolebestyrelsen. Claus Svane er trådt ud,
uden at være på valg og Lea Storm
indtræder i hans sted.
To interesserede kandidater har
indtil videre meldt sig på banen.
Hen over sommeren er der blevet
installeret ventilationsanlæg på
Skolen. Det forventes at anlægget
kan startes op i oktober.
Arbejdet fortsætter i efterårsferien, hvor der også bliver
undersænket lofter i gangarealerne.
Der forhandles stadig om en ny
arbejdstidsaftale for lærerne.
Forhandlingerne er tæt på en
afslutning, da der næsten er
opnået enighed.
Skemaerne blev pga. en teknisk
fejl udsendt meget sent i år til
eleverne.
Fagfordelingen påtænkes påbegyndt
allerede i februar 2023.

Medudvalg:
Der har endnu ikke været afholdt møder.

Formanden:
Knud Borch fratræder som formand efter
dette møde, da Knud også sidder i
kommunalbestyrelsen mener han, at han
vil være inhabil i skolebestyrelsen, bl.a. i
forbindelse med de kommende
budgetforhandlinger.
f Fra SFO:
S SFOen forventes fortsat at stå klar sidst
i januar 2023. Legpladsen har været
sendt i udbud og det er firmaet Uniqa,
der har vundet udbuddet med et rigtigt
flot bud på en legeplads. Inventaret til
den ny SFO sendes nu i udbud.

S
S

5

Skolebestyrelsens Drøftelse
besøg i klasserne og
beslutning

17:35- Skolebestyrelsen har fordelt alle
17:50 møderne i mellem sig og listen over de
deltagende er sendt til Louise på
kontoret.

6

Ordensregler og
værdiregelsæt

17:50
18:15

Drøftelse
og
beslutning

Skolebestyrelsen skal jf. folkeskoleloven
fastsætte skolens ordensregler og
værdiregelsæt.
Efterfølgende skal skoleleder meddele
disse til forældrene ved skoleårets start.

Der er vedhæftet forslag til nye
ordensregler (gamle er også vedhæftet),
samt aktuelt værdiregelsæt.
Det forslås at værdiregelsæt udsendes
som det er, og at det fremgår at det er
under revidering jf. værdiproces. Og at
ny fremsendes senere.
Skolebestyrelsen forhåndsgodkender
forslaget til de nye ordensregler med
visse ændringer i ordlyden.
Ordensreglerne skal tages op på det
næste fællesmøde, hvorefter det endelig
godkendes i skolebestyrelsen.

7

Forretningsorden

Orientering
og drøftelse

18:15- Der er udarbejdet forslag til
18:40 forretningsorden. Med henblik på
beslutning på næste møde.
Forretningsorden gennemgås og KSO
tilretter det med de indkomne
ændringsforslag til godkendelse til næste
møde.
SB efterlyser rundsending af årshjul.
SB ønsker en ændring af
dagsordenformen som en del af
forretningsordenen. De ønsker en mere
temabaseret dagsorden og mere
information på skrift forud for møderne i
stedet for lange informationspunkter.
Det foreslås at informationspunkterne
bliver placeret sidst på dagsordenen.

8

Evaluering af
skolemad

Orientering, 18:40
drøftelse
18:55

Vi skal aftale proces i forhold til
evaluering af skolemad.
KSO vil i samarbejde med Elevrådet
udarbejde et spørgeskema til eleverne til
evaluering af madordningen.

Samtidig vil SB medlemmerne ved
forældremøderne spørge ind til
forældrenes tilfredshed med
madordningen.

9

Eventuelt

Orientering

18:55- Klassestørrelser blev berørt, og KSO
19:00 meddelte at han deltager i forældremøde
på 6. årgang hvor klasserne er store.

