Skolebestyrelsesmøde
Referat tirsdag den 18/9 2018 kl. 16.30 -19.00 i mødelokalet v. hovedindgangen
Deltagere:
Anne Thrysøe, Anders Greve, Louise Skovlyst Andenæs, Mie Burchardt, Peter Olsen, Pia Buchhave Søgaard, Tanja
Schaarup, Gitte Storm Henriksen, Annelene Nietzer, Bent Jørgensen, Birgit Villebro + Marie 9.C og Dagmar 9.A .
Suppleanter:1) Ulrik Kirkely, 2) Kristina Ovens, 3) Louise Knudsen, 4) Benedicte Juliane Aakirke
Fraværende: Marie 9.C, Dagmar 9.A, Gitte Storm, Peter Olsen.
Mødeleder: Tanja Schaarup

1.

16.30
Høringssvar – se bilag.
Mål: Der skal laves et høringssvar – herunder
sparekatalog.

Power point gennemgået.
Med. Udvalgets og skolebestyrelsens høringssvar
sammenskrives endeligt af Tanja og Birgit. Det
sammenskrevne høringssvar rundsendes til
skolebestyrelses- og med. Udvalgets medlemmer for
endelig godkendelse inden fremsendelse (12. oktober).

2.

17.10
Årsplan.
Mål: Der skal laves en foreløbig plan for årets
arbejde.

Tages op igen på næste møde. Den foreløbige årsplan
sendes ud som bilag til næste møde.

3.

17.25
Tilbagemelding fra forældremøder
Mål: Vi deler tilbagemeldinger fra
forældremøderne.

Rigtig god stemning på de første forældremøder. Lærerne
tog godt imod forældrene. De deltagende
skolebestyrelsesmedlemmer gik fra møderne med en god
følelse i maven.
Problematik:
Svært at være enige i klasserne omkring blå mandag.
Tages op på et senere møde.
Svært at få forældre i forældrerådene i enkelte klasser.

4.

17.40
Principper for overgang/klassedeling.
Mål: Revidering af principper
Forberedelse: se vedlagte bilag

Godt at klasserne var lavet inden sommerferien.
Klasselærerne fra fødeskolerne opfordres fremover til være
opmærksomme på såvel stille/sårbare elever, som mere
udfarende elever i gennemgangen af det endelige forslag
til klassedannelse.
Princippet blev vedtaget og lægges på hjemmesiden.

5.

18.00
Sandwich

6.

18.10
Principper for skole-/hjemsamarbejde
Mål: Revidering af principper
Forberedelse: se vedlagte bilag

Udsættes

7.

18.30
Forslag til punkter til kommende møder.
Mål: Drøftelse.


Se årsplan.

Blå mandag.
Mødeleder næste gang: Tanja.

8.

18.40
Meddelelser/orientering

Formand


Skoleledelse



Intet



Ny APV-screening foretaget. De tre områder vi
havde aftalt som indsatsområder havde en
pæn fremgang. Der er dog stadig en del at
arbejde med.
Der er tilbagegang på 10/25 områder og
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fremgang på 15/25 områder.
Nyt indsatsområde er kvantitative krav.
Vi vil analysere områderne yderligere.
Samrådsmøde i november – overvej punkter.
To lærere har været på studietur til Finland.
International koordinator er udnævnt her på
skolen
Vi har sendt ansøgning om at få lov til at have
27 elever i 9.i. Vi har fået godkendelse.
Leverandørmøde er afholdt på skolen.
Fællesarrangement i dag for 9.- og 10.
årgang.
Vi er stadig med i Ekstar Bladets
skolefodboldturnering
Nyt tilbud for ”udsatte” elever: Slusen.



Øvr. Forældrerep.



Intet



Medarbejdere




27. september får vi besøg af scienceshow fra
syddansk universitet. For alle på skolen inkl.
skolebestyrelsesmedlemmerne.
8. årgang har deltaget i ”Skills”.



Intet.


9.

Evt.

Elever
Intet -
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