Skolebestyrelsesmøde den 12.6.2018 kl. 17.00-20.00
Forældrevalgte: Annemette Skjøttgaard, Morten Andersen, Stine Sørensen, Karina Poulsen, Camilla
Bisgaard, Martin Bien, Dorthe Møller
Elevrepræsentanter: Emma, Julie
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønborg, Charlotte Aagaard
Ledelsen inkl. SFO: Steffen Friis Brahe, Michael Korsgaard Lund, Poul Højmose, Katja Uth
Gæst: Rie Rossen
Afbud: Steffen Friis Brahe, Michael Korsgaard Lund
Mødeleder: Annemette Skjøttgaard Ordstyrer: Karina Poulsen
Referent: Rie Rossen

Punkt

Beslutning

Ansvarlig

221) Info: 10 min
Nyt fra eleverne

Emma og Julie fortæller om elevernes indsatser, og hvad der
rør sig hos dem.
Elevrådet har evalueret skoleårets arbejde. Mange positive
ord blev sagt, bl.a. at de har fået indblik i skolens økonomi
og har været omkring valgfagsområdet.
Det var mindre positivt, at elevrådet har haft mange afbud.
De efterlyser en bedre platform til at kunne kommunikere
elevrådsmedlemmerne imellem.
Eleverne beklager også, at forskønnelsesdagen ikke blev til
noget.

Emma/
Julie

222) Evaluering: 15 min

Evaluering af skolebestyrelsesarbejdet og overlevering til de
nye.
Nye forældre i bestyrelsen: Der mangler fortsat to
forældrevalgte til skolebestyrelsen fra næste skoleår trods
gentagne opstillingsperioder. Forældre i skolebestyrelsen
tager kontakt til nogle forældre.
Ved grillaftenen for de nye 0. klasser blev forældrene
informeret om valget. Det er vigtigt også at huske fremover.

KU

Evaluering af skolebestyrelsens arbejde:
• Der har været et flot fremmøde, hvilket er væsentligt
for arbejdet generelt samt beslutningsdygtigheden.
• Principper har fyldt meget og forventes i højere grad
at blive et spørgsmål om vedligehold for den
kommende periode.

•
•

•

•

Der er en generel opfattelse af, at bestyrelsens
forældre har blik for den samlede skole og ikke en
konkret klasse eller årgang, hvilket er positivt.
Skolebestyrelsen mangler fortsat at indkalde til et
forældremøde, hvor årsberetningen fremlægges. Her
er det muligt at informere om eventuelle
skolebestyrelsesvalg fremover.
Der efterlyses en mere klar opfattelse af, hvordan
man agerer som både forælder og
bestyrelsesmedlem i forskellige situationer. Derfor er
en konkret case på dagsordenen for mødet i august.
Tidligere har skolebestyrelsen tilbragt en lørdag
sammen, hvor der har været fokus på LUP’en. Noget
lignende kunne evt. afholdes igen, hvor der i højere
grad er fokus på skolens pædagogiske arbejde, og
hvor man sporer sig nærmere ind på, hvad man
ønsker at arbejde med de kommende to år i
skolebestyrelsen. Dette må gerne være et socialt
arrangement, og det er samtidig aktuelt for nye
forældremedlemmer i forlængelse af overleveringen.

Overlevering til nye forældremedlemmer:
• Tidligere har der været afholdt formøder for nye
medlemmer med skolelederen og bestyrelsens
formand. Dette er blevet positivt modtaget.
• På formødet kan der informeres om vigtigheden af
fremmøde.
• Foruden formødet sker der også en løbende
overlevering.
• Martin deltager ved forestående formøde, hvor det
drejer sig om at oplyse og byde velkommen til to nye
forældremedlemmer.

223) Dialog/godkendelse:
75 min
Principper

Væsentlig tilretning af principperne – godkendelse.
Skolebestyrelsen godkendte følgende principper:
• Princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i
skolens faglige og sociale fællesskaber.
• Princip for fællesarrangementer for eleverne i
skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
• Princip for SFO’ens virksomhed.
• Princip for donationer, sponsorering,
indkomstgenererende aktivitet og klasse/årgangskasse.
• Princip for brug af digitale medier.
Det betyder, at alle skolens principper nu er godkendt. Dette
gælder både for de lovpligtige principper (jf.
Folkeskolelovens §44) samt skolens egne.
Principperne bliver offentliggjort på skolens hjemmeside.

Aftensmad 18.40
224)
Punkter til kommende
møder

Alle

LINK

KU
August
Princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens
faglige og sociale fællesskaber og Princip for samarbejdet
mellem skole og hjem og skolens og forældrenes ansvar i
samarbejdet.
Godkendelse af SF0 områder
Antimobbestrategi
Forældrearrangementer
Skolefester – input fra forældre – omvendt brainstorm
Case – hvad kan/skal skolebestyrelsesmedlemmer

