Skolebestyrelsesmøde

Skalmejeskolen, ons. d. 22. maj 2013, kl. 19
Tilstede:

Afbud:
Fraværende:
Referent:

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

Mødeleder:

Mikkel

Dagsorden:
1.
Velkomst
Godkendelse af referat fra 15. april 2013.

Referat:
Referatet godkendt

2.

Nyt fra elevrådet
 Orientering fra eleverne
 Opklarende spørgsmål

- Der har været indvielse af Brombærhytten. Der var indkommet mange gode forslag til navngivelse af hytten.
- Målene er nu blevet sat ud.
- Hockey-banen er blev jævnet.
- Undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø rykkes til næste skoleår.
- De nye toiletter skal udsmykkes af elevrådet.

3.

Lockout
 Orientering om håndtering af forældresamtaler og
aflyste timer

Christian orienterede om håndteringen af de aflyste forældresamtaler og de aflyste timer under lockouten.
Situationen under og efter lockouten blev drøftet.
GG gjorde, som lærerrepræsentant, opmærksom på, at der i
lærergruppen var en følelse af manglende opbakning fra skolens ledelse og skolebestyrelse under lockouten
Mikkel oplyste, at de sparede midler under lockouten forbliver i
skolevæsenet.

4.

Vision 2020
 Orientering om status
 Debat om ønsker, drømme og visioner
Bilag: ”Vision 2020 – ansøgning”

Mikkel orienterede om, hvor vi står nu i forhold til vision 2020.
Almind, Mikkel og Christian vil komme med et forslag til hvordan, vi kan få nyt liv i vision 2020.
Forslag:
 Multianvendelig brug af skolebiblioteket - et børnebiblioteket.
 Fælles kontorfaciliteter.
Punktet taget op på næste møde.

5.

Udviklingsplanen 2013/2014
 Orientering om planerne vedr. Ny Nordisk Skole
 Orientering om IT 2.0

Christian orienterede om udviklingsplanen vedr:
 Ny nordisk skole:
- Jesper Mølgård inviteres til at fortælle om folkeskolen
i det moderne samfund.
- Susanne Hermansen skal hjælpe os med at udvikle
forældresamarbejdet på Skalmejeskolen.
 IT 2.0:
- på bestemte klassetrin får alle børn på sigt en computer med hjem.
- programmer på computerne skal erstattes af netbaserede undervisningsprogrammer
- lærerne skal drøfte pædagogik i forhold til IT 2.0

6.

Udkast til brev til Børne- og familieudvalget
 Debat om Mikkels oplæg – bilag følger

Mikkel orienterede om brev til børne- og familieudvalget.
Mikkel sender brevet.

7.

SWOT-analysen
 Debat om muligheder og trusler med udgangspunkt
i bilaget fra sidste skolebestyrelsesmøde.
 Det videre arbejde. Hvordan kommer vi videre?
 Foreløbige debatpunkter:
 Teamorganisering
 Fraflytning - en stærk og tydelig skole
 Rummelighed - inklusion
 ”Spildt undervisningstid” julekalender,
skovuge,
 Forældresamarbejde
 Gør vi det vi siger vi gør?

Udsat til næste møde.

8.

Ad Hoc udvalgene
 Visionsudvalget
 Trivselsudvalget

Intet nyt.

9.

Meddelelser:
 Skolelederen
 Hvem deltager i førstegangsforældremødet (u.
børn) torsdag d. 30. maj. kl. 19 – 21?

Skolelederen:
 SB deltager ikke i førstegangsforældremødet.
- Skulle vi lave om på rækkefølgen af førstegangsforældremøderne næste år?
Formanden:
 SB sender brev til byrådet vedr. sparede lærerlønninger
i forbindelse med lærerlockouten



Formanden


10.

Nyt fra skolebestyrelsen til Skoleporten

Intet nyt.

11.

Evt.
 Sommerafslutning for skolebestyrelsen?

SB holder sommerafslutning den 13. juni kl. 19.00.
Mikkel undersøger om vi kan starte kl. 17.30.
Ledelsen arrangerer.

Punkter til kommende skolebestyrelsesmøder:
Torsdag den 13. juni:
Skema til godkendelse
Godkendelse af principper for kommunikation
Datofastsættelse af SB-møder næste skoleår
Swot-analysen
Vision 2020

