Referat af Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 20. august 2019
Kl.19:00- 21:15
Til stede: Mads, Knud, Mette, Katja, Karina (sup. for Gitte), Loa, Rie, Fie (sup.
for Leif), Anna Galatius, Frederik Wulle, Charlotte, Karsten og Lars.
Afbud: Leif, Gitte og Christian
Ikke til stede:

Emne (og ansvarlig)

Indstilling

Tid

Beslutning – hvem gør hvad

1

Valg af ordstyrer

Beslutning

19:0019:05

Mette valgt.

2

Godkendelse af referat fra
sidste gang, samt dagens
dagsorden

Beslutning

19:0519:05

Referatet godkendt.

3

Elevrådet

Orientering

19:0519:05

Frederik og Anne deltog i
mødet.

4

Meddelelser:
- Skolens leder
- Formanden
- MED-udvalget
- Fra skolen
- SFO

Orientering

19:0519:20

Skolens leder:
-Christian Kjems ønsker at
udtræde af skolebestyrelsen,
da familien flytter til Fyn.
Der skal findes afløser for
Christian.
-Det bliver Karina Volmer,
som står øverst på suppleant
listen.
-Skolens budget ser aktuelt
ok ud.
-Første skoledag – en kort
status.
Dagen forløb godt og var
præget af flere festlige

indslag.
-Ledelsen ønsker, at Lisbeth
(leder af specialområdet)
skal deltage i SB-møderne.
Med de nuværende
bestemmelser kan det ikke
lade sig gøre, men det kan
muligvis ændres
fremadrettet.
Formanden:
-Savner lidt mere ”fest” ved
afgangselevernes dimission.
-Var glad for at deltage i
udviklingsseminariet før
sommerferien.
-Formanden skal afgive
årsberetning om SB´s
arbejde.
MED-udvalget:
-Der er blevet snakket
generelt om de nye
rygeregler. Muligheder for
rygeafvænning m.v.
-Der blev drøftet en
omfordeling af de seks dage
før og efter sommerferien.
Det besluttes i dialog med
skolens personale.
-Skolens indeklima skal
under lup. Der skal søges
penge til forbedringer ved
næste prioriteringsdebat.
Fra skolen:
-Vi har fået en god start på
skoleåret.
-Lige nu er 8.B på togt med
Fylla. Senere 8.A.
SFO:
-Tilfredshed med, at 24 ud af
33 elever fra 0. årg. er
indskrevet i SFOen.

5

Skolens jubilæum

Drøftelse
og
beslutning

19:2019:30

Drøftelser vedr. planlægning
af skolens jubilæum.
Lars redegjorde for
tilbagemelding fra Karsten
Hermansen m.fl. vedr. dato
for afholdelse af jubilæum.
-SB indstiller til, at jubilæet
bliver holdt i august 2020
-Det vil senere blive drøftet,
hvordan jubilæet skal
holdes.

6

Trivselsmåling 2018/19
Orientering
samt proces omkring
undervisningsmiljøvurdering

19:3019:40

-KSO orienterede om
overordnede resultater i
trivselsmålingen.
Der er på skolen som
helhed fremgang at spore.
Rapportens resultat blev
drøftet med særlig fokus på
de områder, der kan
forbedres. Rapport sendes til
forældre start september.
-KSO orienterede om den
kommende proces vedr.
undervisningsmiljøvurdering,
hvor skolen skal lave en ny
undervisningsmiljøvurdering.
Model blev fremlagt, og vil
blive anvendt. Den er
anbefalet af DCUM – Dansk
Center for
Undervisningsmiljø.

7

SFO

Orientering

19:4019:50

-Charlotte giver kort status.
-Gråbrødre-Arkitekterne er
blevet valgt til at tegne den
nye SFO. Der bliver indkaldt
til seks brugermøder, hvor
rumopdelingen, indretningen

og adgangsforhold drøftes.
Arkitekterne var på
rundvisning, hvor de
besigtigede
indskolingsområdet, Toftebo
og Lilletoften.
På næste møde d. 27.08.19
kommer de med et oplæg til
rumopdeling. Der er et
ønske om at rummene skal
være multifunktionelle.
Der vil yderligere komme et
oplæg af en pædagogisk
konsulent om kodning af
rummene. Dvs. hvilke
aktiviteter indbyder
rummene til.
D. 26. sept. er processen
færdig og det endelige
resultat skal forelægge.
8

Forældremøder

Beslutning

19:5020:15

Planlægning af
skolebestyrelsens deltagelse
i forældremøder. Datoer og
indhold.
-Klasserne blev fordelt
mellem medlemmerne.

9

Nyt navn til skolen

Beslutning

20:1520:40

-Drøftelse om, hvorvidt der
skal indstilles til, at skolen
får et nyt navn. Eksempelvis
Ærø Skole.
Det blev efter en længere
drøftelse besluttet, at
skolebestyrelsen fortsætter
drøftelsen på næste møde.
Her træffes beslutning om
hvorvidt en proces skal
igangsættes eller ej. Og
hvordan proces i givet fald
skal være. Der afsættes
fornøden tid på næste møde.

10

Næste møde(r)

Drøftelse

20:4021:10

Planlægning af årshjul og
mødetidspunkter. Lars havde
udarbejdet et udkast til

mødetidspunkter som blev
omdelt på mødet.
Ifølge aftale fra foråret er
antallet af årlige møder
blevet reduceret til 8,
således der kan afsættes
mere tid til arbejdet mellem
møderne – for bestyrelsens
medlemmer og skolen:
Mødedatoerne er som følger:
20/8, 10/10, 11/11, 13/1,
3/3, 2/4, 4/5 og 2/6.
11

Eventuelt

21:1021:15

-Der er ønske om en bedre
planlægning af ”Lærernes
dag”. Loa er tovholder.
-Der planlægges stadig køb
af Chromebooks. De skal
kunne logge ind på både
skolens netværk og
derhjemme. Det giver lidt
udfordringer, men der er en
god proces i gang med ITafdelingen. Der arbejdes på
snarligt indkøb.
-Der er ønske om bus/busser
til hjemkørsel fra
grundskolens fastelavnsfest.
-KSO deltager i efteråret i
kurser med fokus: ”tal
folkeskolen op”.
-Forslag om visionsseminar
for skolebestyrelsen. Punkt
på senere møde.

12

Personsager

Ingen sager.

