Skolebestyrelsesmøde
Skalmejeskolen, mandag den 5. dec. 2011
Tilstede:

Afbud:
Fraværende:
Referent:

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

Mødeleder:

Mikkel

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra 1. nov. 2011

Referat:
Referatet blev godkendt

2.

Cecilia og Frederik fortalte om elevrådet arbejde
• Omklædningsrummene er for små når en hel årgangs drenge eller
piger har idræt på samme tid. Elevrådet har derfor besluttet, at omklædningsrummene er ikke længere opdelt i et til drenge og et til piger, men må benyttes på tværs. Lokalerne døbes hindbær og jordbær.
• Elevrådet har godkendt flere bøger til biblioteket skrevet af elever.
• Elevrådet har planer om at arbejde videre med støjundersøgelsen.

Nyt fra elevrådet
 Orientering og opfølgende spørgsmål

3.

Høringssvar
Se medsendt bilag
 Ny organisering af svømmeundervisningen

Mikkel orienterede kort
Bestyrelsen diskuterede forslaget.
• Modellen ligner svømmeklubbens ”Svømme-Camp” som fungerer rigtig godt og hvor børnene hurtigt lærer at svømme
• Lærerne er positivt indstillede i forhold til den nødvendige ombytning
af timer
• Svømmelærerne er betænkelige i forhold til:
o mulighederne for børn vandskræk
o at det er lang tid i vandet og det er fysisk hårdt
o at systemet er sårbart ved fravær
o at rollefordelingen mellem læreren og svømmeinstruktøren er
uklar
Bestyrelsen konkluderede, at man er positivt indstillet over for forslaget.
Christian sammenskriver og sender.

4.

Økonomi
 Status på 2011
 Foredraget med Jens Winther
 Budget 2012
Se medsendt bilag

Christian orienterede kort om status på skolens økonomi.

5.

Udviklingsplanen 2012
 Indledende drøftelse.
 Hvor skal Skalmejeskolen hen?

Foredraget med Jens Winther gav et overskud på knap 500 kr.
Christian gennemgik budgettet for 2012 herunder målene for 2012.
Bestyrelsen diskuterede forskellige tanker og ideer.
Herunder:
• Skalmejeskolens profil – vision og værdier
Hvad er det vi gør anderledes og godt?
Hvordan kommunikerer vi det ud? Hvordan bliver vi mere synlige?
• Læsning
• Førskolegruppen
• Bevægelsesklasser, udeskole og læringsstile
Udviklingsprojekter fra teamene.

6.

Tidsplan for skolebestyrelsesvalget
Se medsendt bilag
 Lokale tiltag

Mikkel orienterede kort.
Valgbestyrelsen er Christian, Mikkel og Hanne.
Bestyrelsen ønsker valgmødet (informationsmøde) den 12. marts.
Hanne og Søren Peder genopstiller ikke.
Mette forventer at hun vil genopstille.

7.

Det fælles skolebestyrelsesmøde
 Evaluering
 Godkendelse af ny samarbejdsaftale
Se medsendt bilag

Bestyrelsen evaluerede mødet:
• Det var et godt møde
• Spændende indhold
Bestyrelsen godkendte den nye samarbejdsaftale.

8.

Opsparede midler i klassekassen.
Forespørgsel fra 3. klasses forældreråd.
 Hvad må opsparede midler i klassekassen anvendes til?

Bestyrelsen diskuterede problemstillingen.
Bestyrelsen besluttede, at opsparede midler må bruges til arrangementer
for hele klassen fx afslutningsfesten for 6. klasse.
Bestyrelsen henstiller, at priser for kaffe og kage til forældremøder sætte
på et rimeligt niveau, så ingen føler sig presset til ikke at komme.
Formulerings skrives ind i forældrehåndbogen.

9.

Kalenderrettelse
 Ønske om at flytte SB-mødet fra 19. jan.
til 18. jan.

10. Nyt fra ad-hoc udvalgene
 Trivselsudvalget


Visionsudvalget

Godkendt

Intet nyt

11. Meddelelser:
 Skolelederen


Formanden

12. Nyt fra skolebestyrelsen til hjemmesiden

Skolelederen
- Orientering om personalesituationen
Formanden
- Fortalte om Skole og Forældres årsmøde
- Fortalte om forældreundervisning
- Fortalte om samrådsmødet
Intet nyt i denne omgang.
Ide:
-

13. Evt.

Vi beder en forældre som bevist har valgt Skalmejeskolen, frem for
distriktsskolen om at beskrive sine overvejelser og oplevelser.
Hans Peder forsøger at lave en aftale.

Søren Peder gjorde opmærksom på at der investeres ca. 200 mio. kr i nye
folkeskoler i de kommende år.

