Skolebestyrelsesmøde
Skalmejeskolen, tirsdag den 1. nov. 2011
Tilstede:

Afbud:
Fraværende:
Referent:

Forældrerepræsentanter: Hanne, Mikkel, Birgitte, Mette, Maria, Søren Peder, Hans Peder
Lærerrepræsentanter: Gitte, Susanne
Elevrepræsentanter: Ledelsen: Christian
Lone
Christian

Mødeleder:

Mikkel

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra 21. sept. 2011

Referat:
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.

-

Nyt fra elevrådet
Orientering og opfølgende spørgsmål

3.

Høringssvaret til Økonomisk Omfordeling
(Økonomisk Decentralisering).

Bestyrelsen diskuterede feltet.

Opfølgning.
4.

SkoleIntra
 SkolePorten
 ForældreIntra

Christian orienterede kort om tidsplanen.
Tjek evt. www.om.skoleintra.dk

Kort orientering om status.
5.

Fotografering

Bestyrelsen diskuterede årets fotografering.

Evaluering af årets fotografering med Odense Skolefoto.
Hvad vil vi i det kommende skoleår?

Vi fortsætter med Odense Skolefoto. Fremadrettet ønsker skolen, at klassebillederne tages i Loen.

6.

Principper
Se vedhæftede materialer
Debat

Christian og Mikkel orienterede.
Bestyrelsen diskuterede feltet.
Principper er bestyrelsens værktøj til at styre skolen med.
Et af året indsatsområder er at få udarbejdet en forældrehåndbog. Forældrehåndbogen skal rumme skolens forventninger til forældrene.
Bestyrelsen besluttede, at der ikke er behov for at udarbejde principper i
denne omgang. Forældrehåndbogen skal rumme aftaler og forventninger.

7.

Skolebestyrelsesvalget
Hvordan griber vi det an?
Debat

8.

Nyt fra ad-hoc udvalgene
 Trivselsudvalget


Mikkel orienterede.
Bestyrelsen diskuterede hvordan man kan vække forældrenes engagement
og interesse.
Punktet tages op på næste møde.
Hanne, Mette og Søren Peder er på valg.



Visionsudvalget

Trivselsudvalget
Evaluering af Trivselsarrangementet:
Det var et godt og vellykket arrangement. Økonomien løber rundt med
et lille overskud.
Opfølgning med forældrerødderne:
Bestyrelsen diskuterede hvilket indhold der skal være i mødet med forældrerødderne.
Der laves en rød tråd til støtte for forældrerådene for hvad man diskuterer på de forskellige årgange (fødselsdage, alkohol, facebook, mobiltelefoner, aftenfester, sociale overdrivelser, osv.). Målet er at skabe åbenhed for debat i forældregruppen. Debatten kan tages til forældremøderne eller til forældrearrangementer.



Visionsudvalget
Intet nyt

9.

Meddelelser:
 Skolelederen




Skolelederen
 Personalesituationen
 Skolemadsordningen
 Christian og Lone skal på konference



Formanden
 Forældreundervisning. Der er kommet en tilkendegivelse og deltagelse.
 Deltagelse i det fælles bestyrelsesmøde. Afbud fra Gitte.
 19. nov. deltager Mikkel i generalforsamling i Skole og Forældre

Formanden

10. Nyt fra skolebestyrelsen til hjemmesiden

Mikkel skriver et indlæg om forældreundervisning.

11. Evt.



Birgitte spurgte til forældrehåndbogen.
Lone er ved at sætte processen i gang.

Punkter til kommende møder:
• Skolebestyrelsesvalget - hvordan kan vi vække forældrenes engagement og interesse?
Næste møde:
Onsdag den 23. nov. 2011, kl. 18 – Fælles skolebestyrelsesmøde med Sunds Skole og Ilskov Skole på Sunds Skole
Mandag den 5. dec. 2011 – Skal vi jule?? – Ja!!

