Skolebestyrelsesmøde

Skalmejeskolen, ons. d. 20. marts 2013, kl. 19
Tilstede:

Afbud:
Fraværende:
Referent:

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

Mødeleder:

Mikkel

Dagsorden:
1.
Velkomst
Godkendelse af referat fra 19. feb. 2013.

Referat:
Referatet godkendt

2.

Nyt fra elevrådet
 Orientering fra eleverne
 Opklarende spørgsmål

Elevrådet arbejder med undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø.
Ønsker nye mål til hockeybanen. De er bestilt.
Fundet navn til udeskolehuset. Navnet afsløres den 3. april.

3.

Overenskomst- og arbejdstidsforhandlingerne
 Orientering om status
 Orientering om håndtering

Christian orienterede om den aktuelle forhandlingssituation
mellem KL og LC og den evt. forestående lockout.
Der blev orienteret om situationen på Skalmejeskolen, ligesom der blev orienteret om brevet, som udsendes til forældrene den 21-3 vedr. konflikten

4.

Skoleårets planlægning 2013/2014
 Tilbagemelding fra møde med Sven Nørgaard
 Orientering om resurseudmeldingen
 Orientering ny teamstruktur

Christian orienterede om næste skoleårs planlægning og om
resurserne til næste år.
Skolebestyrelsen diskuterede situationen.
SB vil orientere Børne og Familieudvalget om situationen. Mikkel laver et udkast til brevet.
Christian orienterede om den nye teamstuktur med årgangsteam og husteam.

5.

SWOT-analysen
 Orientering og debat
Husk at sende til Hans Peder

6.

Udviklingsplanen 2013/2014
 Ny Nordisk Skole
 Digital forandringsledelse

7.

Strategiplan - tiltag til forebyggelse af sygemeldinger
relateret til stress.
 Debat om revideret forslag til principper for kommunikation mellem skole og hjem på Skalmejeskolen

Opfordring til at der er flere fra bestyrelsen, der afgiver et
svar.
Sendes til Hans Peder.
Analysen skal diskuteres på næste møde.
Orientering om udviklingsplanen.
 Ny nordisk skole arbejdes der lige nu med
på ledelsesplan.
 Christian orienterede om digital forandringsledelse, og nye metoder i undervisningen.
Der blev foretaget få rettelser i forslaget.
Principperne tages op igen, når de har været til høring i pædagogisk råd.

Bilag: ”Revideret forslag til – principper for kommunikation”
8.

Skalmejefesten
 Evaluering

En rigtig god fest.
De nye mikrofoner virker godt.
Skolefesten bliver sandsynligvis en lørdag til næste år.

9.

Afslutningstur i 6. kl.
 Debat

Lærerne i 6.kl har planlagt en afslutningstur.

10.

Ad Hoc udvalgene
 Visionsudvalget
 Trivselsudvalget

Visionsudvalget: Intet nyt.
Trivselsudvalget: Fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen er blevet
kontaktet.
Kan forældrearrangementet laves sammen
Sunds skole og Ilskov skole?
Birgitte og Maria tænker videre

11.

Meddelelser:
 Skolelederen
 Personalesituationen
 Renoveringsprojektet for EGJ-pengene


Christian orienterede om personale situationen.
Renoveringsprojektet er godkendt af børne- og familieudvalget.

Formanden


12.

Nyt fra skolebestyrelsen til Skoleporten

13.

Evt.

Mikkel er blevet kontaktet af skole og samfund med undring over skolens udmelding fra foreningen.
Vision 2020 er lidt på pause lige nu, pga.
travlhed på Skalmejegården.

Intet.

Punkter til kommende skolebestyrelsesmøder:
mandag den 15. april
Timetalsplan til godkendelse
SWOT- analyse
onsdag den 22. maj
Principper for kommunikation

torsdag den 13. juni
Skema til godkendelse

