Referat af skolebestyrelsesmøde d. 4. august 2015
04-08-2015
Dato:

04-08-2015 kl. 17:00 – 19:00

Sted:
Deltagere:

KF 2
Christina Tolstrup, Rune Therkildsen, Mikael
Søgaard, Pernille Vilhelmsen, Majbritt Lund
Nielsen, Jesper Sørensen, Torben Gregersen,
Birgit Kristensen, Heidi Ahlers, Thomas Smidt
Dissing, Lise B. Knudsen, Tina Westergaard,
Hanne Mortensen

Fraværende:
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Siden sidst:
 Formanden/næstformand
Kvartalsmøde



Elevrådet



Skoleledelsen

Blev aflyst
Samarbejde med LOF vedr. foredrag med Jens
Winther. LOF står for annoncering og afholdelse
af honorar til Jens Winther. Skolen sørger for
kaffe og brød.
Intet nyt. Der er ikke valgt nyt elevråd endnu.

Startede d. 3. august med fællesarrangement i
Thisted for lærere, pædagoger, ledere, UU, PPR
m.v. Rigtig fin dag.
Personale
Henriette Krogager-Nielsen er blevet forflyttet
hertil. Da ansøgerfeltet til var tyndt, har vi
besluttet ikke at ansætte en musiklærer. Eva
Dam Mortensen og Nicklas Mortensen varetager
opgaverne indtil jul. Marie Worm Christensen er
blevet fastsat som pædagog, og Jesper
Mikkelsen er blevet ansat i et barselsvikariat
som pædagog. Anette Henriksen er blevet ansat
som rengøringsassistent. Brian Kær er blevet
ansat som teknisk serviceleder.
Skoleårets afslutning
Fællesdag for kommende 7. kl. d. 4. juni var en
succes. Det fortsætter vi med.
Møde med virksomhederne – Den Åbne skole Translokation – hyggelig og god. Blanding af
det formelle og det uformelle.
4 virksomheder var til stede. Der skal være et
lokalt møde. Der blev ikke lavet en
samarbejdsaftale.
Konfirmationsforberedelse
14 gange i efteråret og 10 gange i foråret. Der
kompenseres med andre aktiviteter, hvor også
forældrene inddrages.
”Mobilfrit” mellemtrin
4 uger i foråret – mobilerne blev samlet
sammen. Gode erfaringer. Eleverne er meget
mere sammen i frikvartererne. Ordningen
fortsætter og evalueres løbende.
Faglig fordybelse/studieforberedelse
Obligatorisk fra dette skoleår.
Lovpligtig med førstehjælp. Kommunal
læseplan.

Anlægsønsker – ombygning i 39-bygningen.
Lokalerne på SEUC er blevet tildelt
hjemmeplejen.
Der har aldrig været så mange ansøgninger om
ønske om dispensation om frit skolevalg.


Medarbejderrepræsentanter

 Punkter til fremtidige møder
Valgfag og linjer i overbygningen
Læsebånd/bevægelse
3. Gennemgang af årshjul – Se bilag!

4. Klasseforældremøder

5. IPad indskoling – drøftelse HM/TW
6. Evaluering af Folkeskolereformen –
Drøftelse TW
7. Fokuspunkter kommende skoleår Drøftelse

8. Trivselsrapport – Orientering TW

9. Evt.
10. Elevfrit punkt

Christina Tolstrup/ Tina Westergaard

God dag i Thisted i går. Fællesdag for
kommende 7. kl. var rigtig god.
Rigtig god stemning her ved opstart.
Sættes på temamødet i oktober.
TW tilretter årshjulet.
Skolebestyrelsesmøderne vil i kommende
skoleår ligge den første tirsdag i måneden fra
kl. 17.00 – 19.00.
Snak om principper – drøftelse, evaluering.
tilbagemelding
Samtalepapir fra sidste skoleår. Særligt fokus i
0. og 7. kl.
IT
Alle undervisere har fået I-Pad udleveret.
Elever og forældre inviteres til et fyraftensmøde
som introduktion.
2 problemområder: Faglig fordybelse og
bevægelse
Faglig fordybelse og bevægelse
Hvordan giver og får elever feedback?
Variation i skoledagen
Synlig læring
Stor forskel på mellemtrinnet og på
overbygningen.
Overordnet set er eleverne glade for at gå i
skole. De er glade for deres klasser og føler sig
trygge.
Ca. 7 % føler sig mobbet – det er 7 % for
meget – størst på mellemtrinnet.
I overbygningen føler man sig ikke inddraget,
man bliver ikke hørt og spurgt.
I overbygningen er interessen for at gå i skole
stigende, men stadig ikke god nok.

