Skolebestyrelsesmøde

Skalmejeskolen, torsdag den 30. august 2012, kl. 19 i Folkestuen
Tilstede:

Afbud:
Fraværende:
Referent:

Forældrerepræsentanter: Maria, Søren Peder, Almind, Birgitte R, Hans Peder, Mette, Dorthe.
Lærerrepræsentanter: Gitte G, Susanne G
Elevrepræsentanter:
Ledelsen: Christian, Lone
Børnene er ikke blevet valgt endnu.
Lone
Mødeleder:

Dagsorden:
1.
Præsentationsrunde
Fotografering til hjemmesiden
2.

Konstituering af skolebestyrelsen
Der skal vælges en formand og en næstformand.
Fordeling af kontaktklasser
(Jf. bilag: ”SB på SKA 2012 2013”)

Mikkel
Referat:
Velkommen til bestyrelsesarbejdet.
En kort præsentationsrunde
Mikkel blev valgt til formand
Hans Peder blev valgt til næstformand.
Suppleant til samrådet blev Hans Peder
Kontaktklasser:
0.kl - Dorthe
1.kl - Mikkel
2.kl - Almind
3.kl - Maria
4.kl – Hans Peder
5.kl - Mette
6.kl - Birgitte
Der blev taget billeder af de nye medlemmer.

3.

Skolebestyrelsens rammer og kompetencer
 Folkeskoleloven (§42 – 44)
 Styrelsesvedtægten
 Forretningsordenen
 Samrådet
 Principper
(Jf. 5 x bilag:
”Folkeskoleloven paragraf 42 – 44”
”Styrelsesvedtægt”
”Forretningsorden”
”Folkeskolernes samråd i NHK”
”Principper – forældres henvendelse”

4.

Skolebestyrelsens møderække i 2012/2013
Udkast:
2012
 Tors. d. 30. aug.
 Tirs. d. 25. sept.
 Ons. d. 31. okt.
 Tors. d. 22. nov. (Fælles)
2013
 Man. d. 14. jan.
 Tirs. d. 19. feb.
 Ons. d. 20. marts
 Tors. d. 18. april
 Ons. d. 22. maj
 Tors. d. 13. juni

Mikkel kommenterede de udsendte bilag.
Sammensætning af samrådet blev gennemgået.
Skolebestyrelsens principper blev kommenteret.
Vi diskuterende problemstillingen om de udmeldte børn.

Den 31. oktober blev ændret til den 24. oktober.

Den 18. april blev ændret til den 15. april.

I forhold til det fælles skolebestyrelsesmøde med Sunds Forslag til punkter til fællesmøde:
Skole og Ilskov Skole, så er det os der arrangerer i år.
-Åbent hus arrangement.
Hvilke emner/temaer ønsker vi at tage op?
-Trivsel-drøftelser ud fra cases.
-Håndværk og design
-Økonomi

5.

6.

Økonomi
Høring i forbindelse med Budget 2013 for Herning
Kommune.
Høringsmaterialet er først klar til udsendelse onsdag d.
29. aug.

Skolelederen gennemgik budgetforslaget.

Skolebestyrelsens arbejde i 2012/2013
 Hvad skal vi arbejde med i skolebestyrelsen i
2012/2013?
 Revidering af Skalmejeskolens vision

Forslag til skolebestyrelsens opgave:
- Skalmejeskolens visioner
- Trivsel
- Forventningsafstemning
- Forældreholdninger

Profilering af Skalmejeskolen
 Skal vi lave et åbent hus arrangement?
 Skal der laves en fælles aftale med Sunds Skole og
Ilskov Skole?

Høringssvar:
- Manglende midler til vedligehold.
- Personalesammensætning (færre tjenestemænd
flere overenskomstansatte) udhuler lønsummen.
- Generelt bekymrede for at vi har færre penge.
- Bekymret omkring personalet trivsel ved få penge
- Problematikken omkring 5. september,
som er optællings dato for elevtallet

Åbent hus arrangement drøftes på fællesskolebestyrelsesmøde
den 22. november 2012.

7.

Meddelelser:
 Skolelederen


Formanden

Skolelederen:
- Orienterede om elevtalsprognoser. Rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne.
- Orientering om personalesituationen.
- Fortalte kort om regler for forældreforeninger.
- Ny nordisk skole blev omtalt
- Oplysning om lærernes dag den 5. oktober.
- Der bestilles ”Sådan kan skolebestyrelsen bruge ForældreIntra” til bestyrelsesmedlemmerne.
Formanden:
- Skolebestyrelsen vil nævne ideen om forældreforeningen på forældremøderne.
- UVM har en nyhedstjeneste.
- Omtalte skolebestyrelsesuddannelse.
- Oplyste om punkter til samrådsmødet på november
møde.
- Børne og familieudvalget har kvitteret for modtagelse
af bekymringsmødet. Formanden sender en rykker for
et svar fra børne- og famileudvalget.

8. - Nyt fra skolebestyrelsen til Skoleporten

Mikkel skriver at bestyrelsen har konstitueret sig.

9.

God idè med en fælles Powerpoint til skolebestyrelsen. Mikkel
vil komme med oplæg til power point.

Evt.

Punkter til næste møde (d. 25. sept.):
 Næste skridt i forhold til bekymringsbrevet
 Lærernes dag den 5. oktober
 Forældre køber ekstra hjælp til undervisning af elever i hjemmet- er det et problem?

