Skolebestyrelsesmøde

Skalmejeskolen, onsdag den 18. jan. 2012, kl. 19
Tilstede:

Afbud:
Fraværende:
Referent:

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

Mødeleder:

Mikkel

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra 5. dec. 2011

Referat:
Referatet blev godkendt og underskrevet

2.

Nyt fra elevrådet
 Orientering og opfølgende spørgsmål
 Støjundersøgelsen (se bilag)

Frederik orienterede om støjundersøgelsen. Elevrådet har fokuseret på
hvad det er der støjer. Elevrådet er i gang med en oplysningskampagne for
at gøre alle elever opmærksomme på, hvornår det er, der er larm.

3.

Økonomi
 Budget 2012
Se medsendt bilag

Christian orienterede om udmøntningen af budgettet.
Bestyrelsen diskuterede forskellige problematikker.

4.

Udviklingsplanen 2012
Der er valgt 5 indsatsområder
 Læsning
 Drenges motivation
 LP i år 3 – implementering
 Inklusion og specialundervisning
 Teamenes udviklingsprojekter/fokusområder
Hvilket indhold skal med i de enkelte områder?

Bestyrelsen diskuterede indsatsområderne.
Ide: Et Sunds-samarbejde omkring drenges motivation med Sunds Skole,
Ilskov Skole og Skalmejeskolen.

5.

Skolebestyrelsesvalget
 Hvordan gør vi opmærksom på valget?

Information til hjemmene:
Birgitte fremlagde et forslag til et projekt med QR-koder og en lille video.
Birgitte har det klar til 1. feb.
Artikel i Sunds Avisen (ons. d. 7. marts)– gerne med QR-koden.
Alle sender forslag til teksten til Birgitte så hurtigt som muligt.
Der afholdes et planlægningsmøde man. d. 20. kl. 17 hos Birgitte.
Det overvejes, om der skal trykkes nogle bannere.
Valgmødet (d. 12. marts):
Vi kalder det en Forældregeneralforsamling

6.

Forårets forældremøder

-

7.

Den gode …
Debat med udgangspunkt i Ny Gentofte
Skoles bannere.
Se udsendte mail fra Mikkel.

Mikkel fortalte om projektet.
Ideen kan bruges både af trivselsudvalget og visionsudvalget.

8.

Nyt fra ad-hoc udvalgene
 Trivselsudvalget



Trivselsudvalget
Christian præsenterede inspirationsmaterialet som biblioteket har udarbejdet



Visionsudvalget



Forældrehåndbogen
Udvalget efterlyster bestyrelsens forventninger.
Alle sender forslag til Mette om indholdet.
Da der skal kommunikeres til både børn, nye og rutinerede forældre er
der behov for forskellige typer kommunikation. En børnebog til børnene,
en mappe til udlevering på førstegangsforældremøderne og noget der
ligger på hjemmesiden.



Førstegangsforældremøderne
Vi fastlagde tidspunkterne



Visionsudvalget



Forældrehåndbogen



Førstegangsforældremøderne
Tirs. d. 22. maj, kl. 17 - 19: med børn
Ons. d. 30. maj, kl. 19 - 21: uden børn

9.

Meddelelser:
 Skolelederen
 Personalesituation
 Skolepsykologen
 Status på skolemaden (se bilag)


Formanden

Skolelederen
 Personalesituationen
Christian orienterede
 Skolepsykologen
Christian orienterede om at Mette Wemmelund har fået ny stilling i kommunen. Stillingen er ind til videre vakant.
 Status på skolemaden
Christian orienterede.
Hans Peder spurgte til muligheden for at etablere en kantine på
Skalmejeskolen.
 Grundskoleindberetningen
Skalmejeskolen overholder minimumstimetallet på alle områder
og det vejledende på langt de fleste områder.
 Den indre ringvej
Christian orienterede om planerne om et hegn ud mod forlængelsen af Skalmejevej.
Bestyrelsen diskuterede trafikforholdene omkring skolen.
Formanden
 MGP-band – for 3. gang!!
Børnekommentarer: ”Det hele startede på Skalmejeskolen …” og ”Vi fik
lov til at bruge instrumenterne”.

10. Nyt fra skolebestyrelsen til Skoleporten



Et tillykke til bandet The AllStars – husk at stemme på dem

Ud i andre medier?
MGP?
11. Evt.

Næste møde: 22. feb. 2012, kl. 19
Punkter til næste møde:
 Kvalitetsrapporten – med særlig fokus på drengeproblematikken (Søren Peder rundsender kvalitetsrapporten)

