Referat af skolebestyrelsesmøde den 21. marts 2018
Afbud fra: Louise Jensen, Søren Emil Jensen, Anders Møller, Anna Crawford deltager fra kl. 18.00
Referent Helle Albrechtsen

1

17.30

Velkomst og opfølgning fra sidste møde (jf. referat) Jakob Info/opfølgning
Referat:
Velkomst v. Jacob.
Jakob har lavet er årshjul over skolebestyrelsens ”skal opgaver”. Jakob plotter principper ind i årshjulet.
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17.35

Nyt fra ledelsen (bl.a. mobilpolitik, ansættelser, ledelsesdage) Ivan & Helle
Referat:
Ivan orienterede om ændringen af skolens inklusionsindsats. Der oprettes en nyt/ekstra ”torv”. Begge torve får en anden rolle. Indsatserne på torvet kommer til at foregå i
børnefællesskaber, som undervises af en lærer i en periode.
Herudover oprettes et specialpædagogisk tilbud, med en lærer og en pædagog tilknyttet. Vi er i dialog med PPR vedr. oprettelse af et specialpædagogisk tilbud.
Teamet omkring inklusion er sammensat af ledelsen, blandt de af personalet, der har
ansøgt om at blive en del af teamet.
Mobilpolitik er ikke glemt, ledelsen vil gerne vente til lige før sommerferien med at
fremlægge en plan.
Byggeproces: Der er behov for undervisnings- og SFOlokaler.
Der er indsat ny områdeleder, Lisbeth Løwenstein, på område Skanderborgvej.
Vi er i proces vedr. ansættelse af indskolingsleder.
Der er ansat en ny pædagog i SFO.
Der er ansøgningsfrist til den administrative lederstilling om to uger.
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17.50

Nyt fra medarbejderne (bl.a. ny repræsentant) Louise & Søren Info
Referat:
Intet, da der ikke var medarbejderrepræsentanter til stede.
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17.55

Nyt fra eleverne (bl.a. bevægelse) Asger & Amin Info
Referat:
Elevrådet har arbejdet med at få lagt bevægelsestid ind for alle klasser i udskolingen.
Der er udarbejdet skema for bevægelsestiden, og i de enkelte klasser udarbejder eleverne selv en plan for bevægelsesaktiviteterne.
Vi afsøger muligheden for at 4. og 5. klasse kan lave lignende planer.
Der er sportsdag i udskolingen fredag den 20. april.
Stor ros til elevrådet for deres arbejde med ”Bevægelse”
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18.00

Trivselsplan / Antimobbestrategi Ivan Diskussion
Referat:
Lærernes feedback på ”Trivselsudspillet fra Skolebestyrelsen” er fremsendt til skolebestyrelsen.
Plenumdebatten blandt lærerne var præget af nysgerrighed og undren over, at ”Trivselsplanen” gik langt ind i klasselokalet, hvilket var svært for lærerne at acceptere.
Der var enighed om, at der er behov for en antimobbestrategi.
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Personalet ytrede ønske om at én fra skolebestyrelsen fremlægger forslaget, når oplægget når så langt ind i metieren, som tilfældet var med trivselsplanen.
Bestyrelsen besluttede at skille ”antimobbestrategien” fra ”Trivselsdokumentet”.
Der arbejdes videre med Antimobbestrategien - side 4 i ”Trivselsdokumentet”.
Denne side præsenteres for MED som kommer med kommentarer hertil. Herefter
vedtager skolebestyrelsen en Antimobbestrategi.
Britt deltager i MED-møde den 18. april kl. 8.00 - 9.30.
Der nedsættes senere et udvalg som skal arbejde med trivselsdelen.
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18.25

Værdiregelsæt (afsnit ”Trivsels- og Antimobbestrategi”, side 6-9 udgår jf. pkt. 5
ovenfor) Jakob & Anna Workshop 95
Referat:
Skolebestyrelsen udarbejder en procesplan for arbejdet med værdiregelsættet.
Den siddende skolebestyrelse kommer med input til processen. Selve procesplanen
laves, når den nye skolebestyrelse er tiltrådt.
Carsten og Anne laver et oplæg til, hvordan der kan arbejdes med processen.
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20.00

Timefordelingsplan Ivan Info
Referat:
Timefordelingsplanen jf. bilag er godkendt af skolebestyrelsen.
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20.15

Økonomi (godkendelse af regnskab og budget) Ivan Info
Referat:
Områdechefen har godkendt skolens regnskab
Der er 605000 i overskud på skoledelen og godt 1000000 i overskud i SFO.
Noget af overskuddet vil skulle bruges i forbindelse med vores inklusionsindsats.
Et evt. overskud kan gemmes til inventar i forlængelse af byggeprocessen.
Debat om hvorvidt der kan /skal bruges flere penge på rengøringen specielt af toiletter.
Regnskabet er godkendt af bestyrelsen.
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20.20

Eventuelt Alle Input?
Referat:
Næste møde forlænges med en halv time.
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