SKOLEBESTYRELSESMØDE
Dagsorden

Dato:
7. februar 2019
Kl.:
18:30-21:00

Side:
1
1/2

Afbud til mødet: Karina, Brian, Camilla (TR)

Ordstyre: Pia.

1. Bemærkninger til sidste referat.
Ingen bemærkninger.
2. Meddelelser.
- Formand: Formanden er syg.
- Skoleledelse:
Info om medarbejdersamtaler som begynder efter vinterferien
Vi er i den spæde start med fagfordelingen, men mangler politisk behandling på
nogle punkter i forhold til de nye politiske beslutninger omkring tilretning af skolereformen, før vi kan komme rigtigt i gang.
Info om uheld i fysik i dag, hvor der går ild i et elevforsøg. Eleverne bliver hurtigt
evakueret og alle kommer godt derfra. Kun materiel skade på mapper og en
computer.
- Personalerepræsentanter:
Der er kommet ”Justering af folkeskolen”, som vil påvirke det kommende skoleår. TR har drøftet med kollegaer, hvilke konsekvenser det får, men det kan være
svært at gennemskue.
- Elevråd:
Indskoling har ønsker til boden, som vi kikker på sammen med Susanne.
Ikke andet fra de andre elevråd.
- Andre:
Garantier på elevPCer udløber i marts, som vil give mere arbejde på skolen. Det
vil give mere ventetid på PC reparation.
Fredag er der skoleskakdag på skolen med forskellige Skak-aktiviteter. Her kan
nogle elever kvalificerer sig til at deltage i den store skakturnering i Kolding senere på året.
3. Principper
• Godkendelse af de 3 allerede gennemgået principper
• Gennemgang af 3 nye principper
o Forældreansvar
o Indsamling – uddeling af matr.
o Opbakning nye lærere
MH lavede rettelserne i hånden og laver nye efter vinterferien.
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4. SkoleMekka
• Oplæg fra udvalget
Der er ønske om at kalde det skolefest. Det holdes i Mælkevejen, hvor der opsættes forskellige boder. Udvalget har idéer til boder, men vil gerne have hjælp
af elevrådene. Kunne også være en genbrugsbutik.
Udskolingseleverne bruges som bodbestyrer, mod at de får en hyggeaften på et
andet tidspunkt.
Der kan bages kager til salg i kaffe/kagebod.
Det skal ligge torsdag før efterårsferien og fra 18.30 til 21.00.
Der laves diskotek i et andet lokale på skolen.
Der laves auktion med indsamlede ting eller ydelser med sponsorgaver. Der kan
også laves som amerikansk lotteri.
Der laves små teaterstykker (10-15 minutter). Det bestemmes, hvilke klasser der
kan stå for det.
Formålet er stadig at indsamle penge til skolerejse for skolens elever. Det skal
beskrives klar, hvad det er vi ønsker med dette, hvad er formålet og hvordan
håndteres økonomien. Det skal defineres klart, hvilke årgang, der kan komme af
sted.
Der er opbakning i bestyrelsen til at fortsætte med planlægning.
Næste skridt er, at der formuleres et kommissorium for projektet med en klar
beskrivelse af, formål, mål, økonomi og hvad pengene skal gå til.
5. Offentligheden om skolebestyrelsen
Der laves en opmærksomhed på opslagstavlen til forældrene og ansatte, når referater ligger tilgængeligt.

6. Alkoholpolitik på skolen i forbindelse med forældrearrangementer.
Det overvejes til næste gang om vi laver et princip. Knud er ikke tilhænger af et
princip.
7. Nyhedsbrev fra Skolebestyrelsen
• Se vedhæftede fil
Nyhedsbrevet er godkendt af SB og lægges på skoleporten.
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8. Undervisningsmiddelbudget
MH gennemgik budgettet.
9. Orientering om inklusionsprojekt i samarbejde med Undervisningsministeriet.
HV orienterede om projektet. Projektet undersøger, hvordan vi arbejder med og forbedre arbejdet med elever, der inkluderes i almenområdet fra en C - klasse i forskellige fag. Hvordan bliver vi dygtigere til at sikre det samlede arbejde med inklusion, så eleverne oplever deres skolegang positivt?
I forbindelse med projektet interviews forældrene for at finde ud af, hvordan de oplever deres barns inklusion.
Det er et treårige projekt i samarbejde med Undervisningsministeriet, skoleafdelingen og udvalgt C klasser på skolen.
10. Eventuelt

11. Personalesager

12. Næste møde og kommende punkter
Næste møde er den 7. marts kl. 18.30 – 21.00
Nye punkter:
Principper. Husk principper til godkendelse.
Opfølgning på Skolefestbeskrivelse.
Punkter tilskrevet efter referat var underskrevet:
SkoleMekka
Opfølgning på justering af folkeskolen
Tre næste principper
Godkendelse af de sidste seks principper.
13. Godkendelse af referat / underskrift.

