Skolebestyrelsesmøde

Skalmejeskolen, tirsdag den 20. marts 2012, kl. 19
Tilstede:

Afbud:
Fraværende:
Referent:

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

Mødeleder:

Mikkel

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra 22. feb. 2012

Referat:
Referatet blev godkendt

2.

Nyt fra elevrådet
 Orientering og opfølgende spørgsmål

Elevrådet har drøftet støjundersøgelsen. Der er blevet lavet plakater om tiltag ude i de enkelte klasser.
Snereglerne ændres til at der på den store græsplæne må der leges i sne
og på den lille græsplæne må der også vaskes.

3.

Lokalesituationen
 Drømme, ønsker og behov

4.

Skolebestyrelsesvalget
 Evaluering af valgmødet
 Kandidatsituationen

Lokalesituationen blev drøftet.
Vi har stadig brug for mere plads.
Lokaleudvalget har lavet et oplæg, vi kunne tage udgangspunkt i.
Drøftelse tages op i PR, for derefter at drøftes i SB igen.
Der var kun to kandidater mødt op.
SB drøftede, hvorfor der var så få, der var mødt op.
Mikkel lavede et godt oplæg om bestyrelsesarbejdet på valgmødet.
Opstillede kandidater:
Henrik Lundfold
Mette Suhnsen Nielsen
Dorthe Terp Møller
Pia Bendixen
Charlotte Lynggaard

5.

6.

Nyt fra ad-hoc udvalgene
 Trivselsudvalget
 Visionsudvalget
 Forældrehåndbogen
Se medsendt bilag
 Førstegangsforældremøderne
Tirs. d. 22. maj, kl. 17 - 19: med børn
Ons. d. 30. maj, kl. 19 - 21: uden børn
Hvem deltager?
Lærernes arbejdstid
 Orientering om den gældende arbejdstidsaftale
 Gennemgang af nogle regneeksempler
 Debat

Intet nyt
Intet nyt
Forældrehåndbogen blev rettet til.
Mikkel, Mette deltager den 22.maj
Hans Peder, Mikkel, Søren Peder, Hanne, Mette deltager den 30.maj
Christian orienterede om lærernes arbejdstid på Skalmejeskolen.
Oplægget blev diskuteret.

Se medsendt bilag
7.

Skoleårets planlægning
 Orientering om status på planlægningen
 Indledende debat om vores prioriteringer
Se medsendt bilag

Debat om vore prioriteringer.
Det vil vi holde fast i:
Holddannelse
Skolens kultur - december kalender
skolefest
første skoledag
Til overvejelse:
Kan vi undvære lejrskole i 6.klasse?

Mikkel vil tage gabet vedr. lærernes løn og tildelingen op på samrådsmøde

Meddelelser:
 Skolelederen
 Personalesituation


Formanden
 Afslutningsarrangement – farvel til
Hanne og Søren Peder.
Den 15. juni? Hvem arrangerer?

Chr. orienterede om personalesituationen.
Chr. fortalte om tiltag på legepladsen.
Sommerafslutning den 15. juni.
Hanne og Mikkel er i festudvalg.

8.

Nyt fra skolebestyrelsen til Skoleporten

Intet.

9.

Evt.

Kunne festen flyttes en uge, så det ikke ramler sammen med gymnastikopvisningen.
Søndag den 17.juni er der åbent hus på omfartsvejen.

Punkter til næste møde:


