REFERAT
11.10.2018 kl. 1630 – 1830
Forældrerepræsentanter:
Michelle Staun Heick, Kathrine Erritsø Nielsen, Dorthe Gulbrandt Brødsgaard, Per Holm
Jeppesen, Jens Christian Juhl Pedersen, Liga Politere Larsen og Thomas Mørkenborg
Medarbejderrepræsentanter:
Bo Madsen og Minna Kristensen
Eksterne repræsentanter:
Karsten Møller Pedersen (Lokalrådet)
Elevrepræsentant(er):
Mette Jensen, Klara Damgaard Kristensen
Ledelsen:
Pernille Heide (viceskoleleder) og Steen Møller (skoleleder)
Afbud: Kathrine Erritsø Nielsen, Klara Damgaard Kristensen

DAGSORDEN

BESLUTNING

1. Godkendelse af referat
2 min

Referat godkendt

2. Godkendelse af dagsorden
3 min

Dagsorden godkendt

3. Orientering
20 min
- Elevråd
- Formanden
- Forældrerepr.
- Medarb.repr.
- Skoleleder

Elevråd:
Elevrådet har snakket om rygning blandt
eleverne. Konklusionen er, at der
umiddelbart ikke er elever, der ryger på
skolen.
Formanden:
Intet
Forældrerepr.:
Gode forældremøder i 6. og 7. klasse bl.a.
med præsentation af nye lærere. Der var
også snak om elevtoiletter, og hvordan der
kan arbejdes med at gøre toiletterne mere
indbydende.
En gruppe forældre fra 6. klasse går i gang
med at gøre klassens toilet mere
indbydende.
Gode tilbagemeldinger på Vilnius-turen for
9.kl..
Godt gårdbesøg for 5. og 6. klasse.
Opmærksomhed på ’Momo Challenges’.
God tur til København for 4. klasse.
Godt møde for nye
skolebestyrelsesmedlemmer.

ANSVARLIG

4. Møde m. Børneudvalget
10 min

Medarbejderrepr.:
Generelt mange ture ude af huset.
1. og 2. klasse har været på naturskolen.
4. klasse har været i København med
projektet Kend dit Land. Klassen har i den
forbindelse haft besøg af P4, hvilket
resulterede i flot omtale i diverse medier.
Team 1 har haft fokus på bevægelse i uge
41, hvor der bl.a. har været besøg fra
musikskolen, hvor eleverne har danset
samba.
5. og 6. klasse har været på gårdbesøg.
8. klasse på landbrugsskolen, og 9. klasse
på skolerejse.
Motionsdag fredag før efterårsferien.
Skoleleder:
Til kalenderen: Dialogmøde for dagtilbud og
skolebestyrelser den 20/11 med fokus på
elevinddragelse.
I samarbejde med børnehave, dagtilbud og
evt. Lokalrådet har ledelsen besluttet at
arrangere et fællesarrangement den 28/22019. Arrangementet bliver for personale og
forældre. Lokalrådet er også kontaktet i den
forbindelse. Vi har booket Per Schultz
Jørgensen til et oplæg.
De nationale trivselsmålinger blev lavet før
sommerferien, og resultaterne foreligger.
En del medarbejdere har været på
skakkursus.
Spørgsmål til udvalget:
-

Hvilke muligheder er der for
økonomisk hjælp?
Skolen er udfordret på flere
parametre. Hvordan hænger det
sammen med besparelser?

5. Kursus for nye
skolebestyrelser d. 20/9
15 min

Kort drøftelse i forhold til intern
forventningsafstemning med
udgangspunkt i oplæg fra mødet.

6. Evaluering af dialogmøde,
afholdt d. 3/10-2018
10 min

Generelt et godt møde.
Med udgangspunkt i oplevelsen af
udbyttet fra det afholdte dialogmøde
tages beslutning om dialogmøder skal
fortsættes i den eksisterende form.

Thomas

Deltagere fra Skolebestyrelsen v.
dialogmødet d. 3/10-2018 kl. 19-21:
Michelle, Kathrine, Dorthe og Liga.
Positive tilbagemeldinger. Godt med et blik
på skolen og skolens opgaver udefra.
Vigtigt, at de gode historier fra møderne
kommer frem evt. med videohilsner til
forældrene.
Dialogmøderne ønskes fortsættes med 2
møder om året. Næste gang i februar 2019.
7. Princip for ansættelser
10 min

Godkendelse af tilrettet princip.
Ingen kommentarer. Godkendt.

8. Høringssvar vedr.
forebyggelse af rygestart
20 min

Drøftelse og beslutning.

9. Forældres ansvar, når børn
anmodes fri fra skole
15 min

Drøftelse med udgangspunkt i
skoleleders fremlægning af skolens
eksisterende procedure ved forældres
anmodning om ekstraordinær frihed v.
f.eks. ferier o.lign.

Skolebestyrelsens forældrevalgte har den
holdning, at skolens ansatte er rollemodeller
for eleverne, og at arbejdstiden derfor bør
være røgfri.
Der stilles spørgsmål ift.
rengøringspersonalet, som ikke er ansat af
skolen. Den røgfri arbejdstid bør også gælde
her.

Når skolelederen giver lov til ekstraordinær
frihed, informeres forældrene om, at det er
forældrene - i henhold til gældende
lovgivning om undervisningspligt - der
varetager barnets undervisning i perioden,
og at forældrene bærer ansvaret i forhold til
at orientere sig om skolearbejde hos barnets
lærere i fraværsperioden. Man kan som
forælder således ikke forvente, at barnet og
forældrene automatisk informeres om
skolearbejde, lektier mv i fraværsperioden.
Skolebestyrelsen bakker op om den
pågældende formulering og fremgangsmåde.

10. Eventuelt
5 min

Bo: Tak for skolebestyrelsens arbejde ift.
skolerejser. Det var med til at give eleverne
er rigtig god oplevelse.
Michelle: Ønske om mere fokus på
førstehjælp blandt personale og elever.

Overførte punkter fra tidligere møder, men som endnu ikke er på dagsorden:

