Skolebestyrelsesmøde

Skalmejeskolen, onsdag den 22. feb. 2012, kl. 19
Tilstede:

Afbud:
Fraværende:
Referent:

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

Mødeleder:

Mikkel

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra 18. jan. 2012

Referat:
Referatet blev godkendt

2.

Nyt fra elevrådet
 Orientering og opfølgende spørgsmål

3.

Økonomi
 Regnskab for 2011
Se medsendt bilag

Frederik fortalte om arbejdet med støjundersøgelsen. Elevrådet er rundt i
klasserne for at identificere hvilken form for støj der genere, med henblik
på i samarbejde med klasserne at få lavet en handleplan for løsning af problemerne.
Chr. orienterede om regnskabet for 2011.
Regnskabet blev godkendt.

4.

Udviklingsplanen 2012
 Orientering
Se medsendt bilag

Deadline for aflevering er den 29/2 2012.
Udviklingsplanen blev drøftet.
Forslag til ændringer fra bestyrelsen.
- Kunne det tydeliggøres, at vi har behov for større fysiske rammer.
- Kunne der informeres, til forældrene, om hvad Sunds skole, Ilskov
skole og Skalmejeskolen står for. Måske med et åbent hus arrangement på skolerne. Åbent hus arrangementet skulle ligge i efteråret 2012, inden indskrivningen i børnehaveklassen.

5.

Kvalitetsrapporten
 Debat om ”Ungdoms Uddannelse til Alle”
Se bilag tidligere udsendt af Søren Peder

Drøftelse af bilagene udsendt fra Søren Peder:
- Debat om lærerne undervisningstimer, og lærernes arbejdstid generelt

6.

Skolebestyrelsesvalget
 Tilbagemelding fra planlægningsmødet
hos Birgitte
 Planlægning af Forældregeneralforsamlingen (valgmødet)

Informationerne fra SB-valget er lagt på hjemmeside. En video, hvor børn
fortæller om, hvad skolebestyrelsen laver.
Der kommer en ny video i starten af næste uge. Birgitte står for videoen.

7.

Ny Skalmejevej
 Orientering om planerne for forlængelsen af Skalmejevej og de trafikale forhold.

Chr. orienterede om den ny Skalmejevej.
Vejprojektet skulle være klar til august 2012.

8.

Nyt fra ad-hoc udvalgene
 Trivselsudvalget

Valgmødet den 12. marts.
Der er 3 bestyrelsesmedlemmer der er på valg. Søren Peder og Hanne
genopstiller ikke. Mette genopstiller
Meddelelse til forældrene om valgmøde den 12. marts 2012, via skoleporten.
Chr. og Mikkel planlægger programmet for aftenen.



Trivselsudvalget - intet nyt



Visionsudvalget



Visionsudvalget- intet nyt



Forældrehåndbogen



Forældrehåndbogen - Holder møde den 29.februar kl. 16.00



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




Sæt kryds i kalender den 22. maj 2012
Sæt også kryds i kalenderen den 30. maj 2012

9.

Meddelelser:
 Skolelederen
 Personalesituation


Formanden



Chr. orienterede om personale situationen.



I tilfælde af ekstramøde holdes det som fyraftensmøde kl. 17.30



Ændring af svømning er udsat et år.
Økonomisk omfordeling er også udsat et år.
Mikkel vil tage kontakt til Jesper Vind vedr. bestyrelsesvalget.

10. Nyt fra skolebestyrelsen til Skoleporten
11. Evt.

Næste møde: 20. marts 2012, kl. 19
Afbud fra Birgitte R, Hans Peder
Punkter til næste møde:
 Lokalemangel, hvad gør vi ved det?


Lærernes arbejdstid

Chr. lægger information om valgmøde den 12.marts på Skoleporten.

