Referat af skolebestyrelsesmødet
Tid: d. 26 marts 2015 2014, 19.00 - 21.00
Mødeleder: Andreas Bach Aaen
Deltagere:
Andreas Bach Aaen – Formand/forældrevalgt
Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen – forældrevalgt
Helene Helboe Pedersen– forældrevalgt
Jakob Pagter – forældrevalgt
Kasper Okkels Hansen - forældrevalgt
Jens Kjølby – Medarbejder repræsentant
Jacob Thorsager Bjerre - Medarbejder repræsentant
Torben Jensen – skoleleder
Leif Braad - SFO-leder
Lis Friis Winge – administrativ leder
Afbud:
Pia Andersen – pædagogisk leder
Lea Sørensen – Næstformand/forældrevalgt
Susanne Benita Clemmensen - forældrevalgt
Formand for elevrådet Jakob Emil Beikes
Næstformand for elevrådet Carl-Emil Schjøtt Kramshøj
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen godkendt.
2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.
3. Meddelelser
Skolebestyrelsens udkast til princip for lektier drøfte i lærergruppen i starten af det nye
skoleår.
Proces omkring klassesammenlægning blev drøftet, da der har været tilbagemeldinger fra
forældrene i 8b i forbindelse med den kommende klassesammenlægning.
Der er ansat en ny pædagogisk leder til indskolings- og mellemtrinet, Charlotte Munksgaard
Pedersen. Hun starter 1. maj 2015.
Der er stadig løbende kommunikation med embedsværket omkring skolens bygninger.

4. Infopunkt: Opfølgning på Arbejdspladsvurdering for personalet
I SFO er der gennem evaluering af dette skoleår ved brug af SWOT, ønsker til det kommende
skoleår. Pædagogerne har bl.a. ønsker til placering af den understøttende undervisning, det er
besluttet at viderefører læringsfællesskaberne for pædagogerne, og give mulighed for selv at
placere sine individuelle forberedelses timer mm. Det har givet en god energi blandt
pædagogerne.
På lærersiden arbejdes der bl.a. på at ændre mødestrukturen blandt lærerne. Omkring de
fysiske rammer, vil der inden sommerferien ske en ændring af p-arbejdspladserne. I
samarbejde med bygningsafdelingen kigges der på forholdene i personalerummet.
Næste år har ledelsen et ønske om ”stabil drift” . Det kan bl.a. komme til at betyde, at der
kommer færre kurser. Vi ønsker mindre fravær, for at skabe ro blandt medarbejderne. Som
det er i øjeblikket, kan det være svært for personalet at håndterer arbejdsmæssige pukler, der
opstår henover året.
Folkeskolereformen medfører større krav til linjefagsuddannelse i de fag, som lærerne
underviser i. Det betyder bl.a., at vi skal have en del medarbejdere på efteruddannelse, så
deres kvalifikationer kommer på niveau med linjefagsuddannelsen. Men, da vi ønsker stabil
drift næste år, er det besluttet ”kun” at fortsætte efteruddannelse for 6 lærere i Natur/Teknik.
Derudover har vi i dette skoleår 9 pædagoger i gang med efteruddannelse i faget
understøttende undervisning.
5. Regnskab 2014 / budget 2015
Regnskab 2014 er endnu ikke kommet.
Budget 2015 bliver rykket til næste møde. Det er et ønske fra skolebestyrelsen, at kunne
sammenholde tallene med sidste års budget. Det kommer på til næste bestyrelsesmøde.
Bilaget kommer ud inden mødet.
6. Princip for brug af mobiltelefon/tablets/computer m.v.
Det ønskes nyt princip på området. Skolen ønsker at ”retningslinje for konfiskering af elevers
mobil, tablet eller computer” understøttes (bilag 2).
Jakob Pagter laver et udkast til et princip.
7. Tema: opfølgning på revidering af principper
”Princip for lejrskole” (bilag 3)
Konsekvenser af eksisterende princip i forhold til de nye arbejdstidsregler fremlægges og
diskuteres. Beslutning: Bevarelse af eksisterende princip eller revidering

Der er pt. lejrskole på 2.,4.,6. og 8.årg. Det giver driftsforstyrrelser, idet den enkelte lærer
skal afspadserer 1 dag for hver lejrskoledag. Det betyder, at hvis en lærer er på lejr i 3 dage,
skal der afspadseres 3 dage. Der var enighed blandt forældrene om, at lejrskolerne skal
bevares, også selvom det har indflydelse på fravær blandt personalet, når der afspadseres for
lejrskolen.
Det er et ønske, at forældrebetalingen til elevernes forplejning følger kommunernes tarif, hvis
en sådan findes. Denne del i princippet ændres.
Der undersøges om formuleringen i det første afsnit stadig er aktuelt.
8. Opfølgning/refleksion over forældreinvolveringsaften d. 25. marts. 2015.
Der blev afholdt en forældreinvolveringsaften blandt forældrene i klasseforældrerådene. Der
var 15 forældre, der deltog og de fleste årgange var repræsenteret. Det var en rigtig god
aften. Temaerne der blev arbejdet med var:
”Hvad ønsker man at gøre mere af, og hvad de gør man allerede som virker”.
Tilmeldingen til arrangementet virkede ikke optimalt, det skal der tages højde for næste gang,
der bliver afholdt et tilsvarende arrangement.
Der blev udover ovenstående emner etableret en ”p-plads” hvor følgende ønsker kom frem:
Det er et ønske, at retningslinjerne for udlån af lokaler bliver tydeligere for forældrene.
Det er et ønske at få sat ansigt på nye faglærere i en klasse.
Husk den gode sammenlægning af klasser, herunder midler samt klasseforældrerådets rolle
Intra: Når vi de tosprogede forældre.
9. Opsamling af punkter til næste møde.
Budget 2015. Regnskab 2014 hvis regnskabet er kommet.
Inklusion: Hvordan tænker skolen om inklusionsopgaven? Erfaringsopsamling fra de enkelte
klasser? Forældresamarbejdet i klasserne? Er der ”falske” forventninger til inklusionsopgaven?
Punkter fra årshjulet.
10. Eventuelt
Intet.

