Skolebestyrelsesmøde

Skalmejeskolen, ons. d. 24. okt. 2012, kl. 17.30
Tilstede:

Afbud:
Fraværende:
Referent:

Forældrerepræsentanter: Hans Peder, Birgitte, Mikkel.
Lærerrepræsentanter: Gitte G, Connie.
Elevrepræsentanter: Elevrepræsentanter ikke valgt.
Ledelsen: Christian, Lone
Maria, Mette, Almind, Dorthe
Lone

Mødeleder:

Mikkel

Dagsorden:
1.
Velkomst
Godkendelse af referat fra 25. september 2012

Referat:
Godkendt

2.

Relationen mellem Byrådet og Skolebestyrelsen
 Ved Søren Peder M. Jensen (tidligere skolebestyrelsesmedlem og nuværende byrådspolitiker)

Søren Peder fortalte om byrådsarbejdet.

3.

Trafiksituationen
 Herunder indvielsen af omfartsvejen

Christian omtalte de nye veje omkring Skalmejeskolen. Når
hele projektet bliver færdigt, ser det ud til at det kommer til at
fungere efter hensigten.

4.

Udviklingsplan 2013/2014
 Hvilke indsatsområder skal vi fokusere på fremadrettet?

Udviklingsplanen bliver skabt i samarbejde med skolebestyrelsen, Pædagogisk råd og ledelse.

Bilag: ”CBF og CBL – Mål 2013”

Christian omtalte Ny nordisk skole. I den forbindelse
drøftede vi forskellige samarbejdspartnere.
Punktet kommer igen på næste møde

5.

6.

Fælles skolebestyrelsesmøde med Sunds Skole og Ilskov skole d. 22. nov. 2012 kl. 19 - 21
 Invitation
 Endelig fastlæggelse af indhold

Forslaget fra formanden og skolelederen til invitation blev godkendt.

Økonomi
 Status på budget 2012 og forventet resultat

Christian redegjorde for status på budgettet 2012
Det økonomiske overslag viser at vi kommer ud af 2012 med
et underskud.

Bilag: ”ØS Rapport den 081012”

Indholdet blev endelig vedtaget.

Bestyrelsen er uforstående over for, at der ikke ligger svar på
forespørgslen til Børne- og Familieudvalget om de økonomiske
vilkår for skolerne.
Christian redegjorde for at der er et administrativt svar på vej
fra forvaltningen.

7.

Brugerundersøgelse blandt forældrene
 Hvad ønsker vi at spørge til?

Hvad vil vi gerne have at vide:
- Forældrenes forventninger til Skalmejeskolen?
- Forældrenes roller i samarbejdet med skolen?

8.

Lærernes dag d. 5. okt.
 Opfølgning og afrunding

Det var stor succes. Lærerne blev overraskede og glade.

9.

Ad Hoc udvalgene
 Visionsudvalget
 Trivselsudvalget

Vi har haft besøg af Lene Krogh fra HR afdelingen. Ved Lenes
hjælp forsøger vi at stille skarp på procesplanen vedr. visioner
og værdier.
Trivselsudvalget arbejder videre med at finde en foredragsholder til at belyse emnet.

10.

Meddelelser:
 Skolelederen
 Personalesituationen

Skolelederen:
Redegjorde for personalesituationen.
Fortalte om PR-mødet med fokus på sygemeldinger.
Formanden:
Mikkel fortalte om kurser for skolebestyrelsesmedlemMer afholdt af skoleforvaltningen.



Formanden

Nyt fra skolebestyrelsen til Skoleporten
11.

Evt.

Punkter til næste møde (d. 22. nov.):
 Skalmejefonden

Hans Peder efterlyste folk til Skalmejefonden.

