Referat af skolebestyrelsesmøde 28/11 2017
Afbud fra: Anders Møller, Michael Nygaard og Malene Borum Pedersen
Referent Louise Jensen
Udenfor dagsorden:
Dagsordenen ændres så punkt 8 rykkes op som punkt 4 og punkterne 4 -7 rykkes en plads nedad.

1. HE: Jacob Brix (JP) – lærer - er blevet far og har derfor barsel de næste 14 dage. Der sættes fast vikar på for ham, Martin.
Luciaoptog 13. december i hallen kl. 9:00 – alle er velkomne.
Skolens kvalitetsrapport lukker d. 20/12. Ledelsen sender rapporten med deres kommentarer til Jakob, som herefter melder retur til dem med de tilføjelser, han måtte have på vejene af skolebestyrelsen.
2. Julemarked i SFO første torsdag i december, d, 7/12 – her er også luciaoptog.
3. Elevrådet (næstformænd Asger og Amin): Behov for flere arbejdspladser uden for lokalerne + stikkontakter. HE: der arbejdes på at skaffe forlængerledninger til alle klasser. Er der stikkontakter,
som ikke fungerer, skal teknisk service informeres – enten af eleverne selv eller af medarbejderne.
Mht. arbejdspladser i gangarealerne vil ledelsen gerne kigge på muligheden for at installere flere
arbejdspladser.
Siddekomforten i PLC er for dårlig. Der efterspørges løsninger (puder el. lign.) Der findes muligvis
puder på skolen, som kan bruges til formålet.
Udendørsarealer i udskolingen. Der ønskes nye fodboldmål. Elevrådet bedes undersøge, hvilken type mål og hvor mange, der ønskes. Elevrådet skal også diskutere, hvilke andre ønsker der kunne
være til området ud for C-Fløjen.
Bevægelse i udskolingen halter. HE: Årgangsteams er forpligtet til at aftale indbyrdes, hvem der er
ansvarlige for bevægelsen. Eleverne skal på banen og gå deres lærere på klingen. Eleverne skal finde ud af, hvad deres behov er og tale med deres lærere om, hvordan det kan integreres i undervisningen. LJ: det kræver også en kulturændring medarbejderne imellem og eksempelvis kompetenceudvikling med konkrete værktøjer, der kan afprøves og udvikles. Ledelsen laver et oplæg til en
konkret strategi for den kommende proces.
4. Joan orienterer om skolens regnskab 2017 og budget for 2018.
5. Mobilpolitik på HS (HE): Det først tiltænkte projekt udskydes på ubestemt tid. Det foreslås, at der
tages udgangspunkt i erfaringer andre steder fra eller laves en undersøgelse i mindre skala. Ledelsen går i tænkeboks og sammensætter en konkret handleplan for en overkommelig proces. Ledelsen fremsætter en plan på næste bestyrelsesmøde.
6. Princip for ”den åbne skole” blev drøftet. Skolebestyrelsen ønsker, at der i princippet indføjes, at
samarbejdet med andre udvikler skolen og at de indføjes et link til FFM.
7. Princip for ”skole/hjemsamtaler” blev drøftet. Skolebestyrelsen ønsker at ordet livsduelighed indføjes og at også skolen sørger for at efterleve aftalerne mellem skole, barn og forældre om hvordan
eleven kan støttes i at nå de fastsatte mål. Ligeledes ønskes ordet ”skole” indføjet under ”Mål” pind
4 i forbindelse med: ”hvordan forældre kan støtte deres barn i at nå de faglige og sociale mål”. Der
anvendes både betegnelsen barn og elev i princippet, hvilket bør ændres.
8. ”Princip for forældremøder” dækkes ind under ”Princip for skole/hjemsamarbejdet”.
9. Punktet ”Morgensamlinger på Højvangskolen” er alene udskudt fordi ad-hoc udvalget endnu ikke
har startet deres arbejde. Punktet sættes på dagsordenen, når udvalget har været i gang.
10. Eventuelt – punktet udgår.
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