Skolebestyrelsesmøde
28-01-2015
Dato:
Sted:
Deltagere:

Fraværende:
1. Godkendelse af dagsorden

03-02-2015 kl. 17:00 – 19:00
(Forældrevalgte kl. 16:30 – 19:00)
KF 2
Christina Tholstrup, Rune Therkildsen, Michael
Søgaard, Pernille Wilhelmsen, Majbritt Lund
Nielsen, Jesper Sørensen, Torben Gregersen,
Birgit Kristensen, Heidi Ahlers, Thomas Smidt
Dissing, Lise B. Knudsen, Tina Westergaard,
Hanne Mortensen, Anne-Sofie Ifversen, Sofie Vang
Anne-Sofie Ifversen, Sofie Vang, Torben
Gregersen
Godkendt

2. Siden sidst:


Formanden/næstformand

Indkaldt til kvartalsmøde



Elevrådet

Lørdagsskole: Hvis man skal i skole en lørdag, så
er det ok, men man vil helst være fri

 Skoleledelsen
Budgetår 2014 er afsluttet med et samlet
resultat for skole og SFO på -34.798 kr.
På folkeskoleområdet er der afsat en
anlægsbevilling til indvendig vedligehold på
4.8 mill. Vi søger om etablering af
klasseværelse i bygning 39.
Velfærdsfaciliteter prioriteres.
Serviceniveauet på skolebuskørslen kan ikke
hæves uden at sænke det andre steder i den
kollektive trafikplan.
Skolernes IT-strategi skal revideres.
Der afsættes også i 15/16 midler til IT i
anlægsbudgettet.
Overbygningens skolefest forløb godt – Tak.,
for hjælpen i boden og den grundige
oprydning bagefter!
Det krævede en særlig indsats i år, at få
eleverne til at tilmelde sig festen. 160 deltog.
Vi har afviklet informationsaften for
kommende 7. årgang – ca. 250 forældre og
elever deltog. Vi har indskrevet 92 elever på
kommende 7. årgang.
God forhåndsinteresse for eliteidrætsklassen.
Vi har afviklet Mallorcainfo-møde. Der afgives
bindende tilmelding inden udgangen af
februar.
Vi inviterer til indgåelse af partnerskabsaftale
vedr. Forenings-SFO d. 17. marts.
Kan bestyrelsen være repræsenteret?
30 timers pædagog ansat.
Maja, børnehaveklasseleder, har afsluttet sin
pædagoguddannelse og er pr. 1. februar ansat
på fuld tid.
Vi forventer samme normering i 15/16, som i
14/15. Ønske om frivilligforflyttelse skal være
afgivet tilkendegivet senest torsdag d. 12.
marts kl. 12.00.

Skolebestyrelsen bakker op om, at der skal
arbejdes med mødepligt til skolefest. Skal den
ligge i efteråret? Skal elevrådet inddrages i
planlægningen? Christina vil gerne deltage i et
planlægningsudvalg
Der er kommet et testcenter.

Opfølgning på skolens statusrapport vedr.
vores evalueringsindsats er afsluttet.
Lederrokaden er afsluttet.
Der har været opfølgningsbesøg på vores ATpåbud og vi har nu fået en grøn smiley
Renovering af 1. sal i bygning 39 forventes
afsluttet i uge 8.
Torsdag d. 28. januar afvikler vi Skolevalg.
Borgmesteren kommer og åbner.
Lørdagsskolen er drøftet med det
pædagogiske personale på Fællesmøde. Der er
ikke umiddelbart stemning for ideen, men vi
tager drøftelsen igen i forbindelse med
kommende skoleårs planlægning.
0AB er blevet udstyret med UNI-login.
Den endelige klasse deling er på plads.
Forældrene orienteres inden vinterferien.


Medarbejderrepræsentant



Punkter til fremtidige møder

3. Valgfag – Drøftelse
Folderen for 2014/15 uddeles som bilag på
mødet.
Valgfag er en del af fagrækken og de
fagopdelte timer i folkeskolereformen.
Vi skal have øget fokus på fagligheden i
valgfagene.
Vi skal fremover have valgfag, fx idrætsfag, der
falder uden for fagrækken godkendt i
kommunalbestyrelsen.
4. Skolefoto – Drøftelse
5. SFO
 Forældremøde ”Skoleintro” og
kommende børnehaveklasse
 Forenings-SFO
 Lokaler

Godt arrangement. Vi gør det igen om 2 år.

Terminsprøver d. 8./1. og 9./1.fælles i hallen for
8. og 9. årg. 16./1. besøg af sproglærere fra
gymnasiet.

Lave en messe, hvor eleverne kan gå rundt og
høre om de enkelte valgfag.
Skolebestyrelsen ønsker, at, hvis der udbydes
valgfag udover de valgfag, der nævnes i §9 i
folkeskoleloven, så skal der laves faglige mål i det
enkelte valgfag.

Vi fortsætter med 0., 2. 4., 6., 7, og 9., og
erhvervsklasse og flex og klassebillede i 1. kl.
Vi fortsætter med Photocare
Det kommer fremover til at hedde Skoleintro i
stedet for 1. april-børn/mini-sfo
Det skal fremover være et pædagogisk forløb,
hvor man øver og træner i at gå i skole
Forenings-SFO: De lokale foreninger bliver
inviteret til et samarbejde her inden vinterferien.
Pædagoger og pæd.medhjælpere skal på kursus i,
hvordan de håndterer, at de har det pæd. ansvar,
når andre har ansvaret for tilbuddet. Rune og
Majbritt vil gerne deltage i mødet s. 17. marts
Lokaler: Sydfløjen er færdig. Vi er næsten færdige
med det nye lokale på 1. sal i Nordfløjen. Bh.kl.
får fremover lokaler på 1. sal. Det er klar inden 1.
april.
Der er sendt ansøgning ind vedr. ombygning i
stueetage i nordfløjen, så køkkenet bliver flyttet,
og der bliver etableret et nyt klasselokale.
Der er ligeledes ansøgt om anvendelse af SEUC.
Hvis denne ansøgning bliver godkendt, så ønsker
skolebestyrelsen, at der bliver etableret en
madordning.

6. Evt.
7. Elevfrit punkt

Christina Tholstrup/ Tina Westergaard

Der blev spurgt til den måde, der blev afholdt
skole-hjem-samtaler på 7. årgang.

