Skolebestyrelsesmøde

onsdag den 28/3-2012

Referat

Skolebestyrelsesmøde d. 28/3-2012
Tilstede: Mie Tirstrup Bruun-Hansen (formand), René Berg (næstformand), Steen Helles (leder), Ulla Jul
Madsen (lærer), Mette Purup (Me – lærer), Ann Stoltze (SFO leder),Steffen Friis Brahe (administrativ leder),
Mette Gundorph Wihlborg, Dorthe Møller Johnsen, Tina Ruhe (forældre-repræsentanter) og Mette Weje
Andersen (elevrepræsentant).
Desuden var der deltagelse af Randi Christensen Stabell, Formand SFO’s forældreråd.
Afbud fra: Peter Marker, Erik Bendix Jensen (forældrerepræsentanter), Morten Fjord (MN - pæd. leder),
Asbjørn Eeg Schøler (elevrepræsentant).
Indledningsvis velkommen til Tina Ruhe, der som 2. Suppleant er kommet ind for 1 valgperiode.
1. Godkendelse af dagsorden
Ulla er ordstyrer i stedet for Erik Bendix Jensen.
Punkt 8 – et punkt fra Peter Marker – placeres sidst – må se om vi når det.
Punkt 6 gemmes til sidst.
Regnskab for 2011 ligger implicit i punkt 5 budget 2012
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat af foregående møde
Godkendt via ingen tilkendegivelser 3 dage efter udsendelse

Skole

3. Forsalg til fremtidigt samarbejde mellem skolebestyrelse og SFO-forældreråd.
UV
SFO
Randis holdning ikke nødvendigvis gældende for hele SFO’forældre råd.
Undres over en skole, som består af en undervisningsdel (UV) og en SFO del. Benene samles ikke i
den overordnede kasse, og det synes Randi der skulle kigges på.
Samarbejdsaftale er etableret. Der har været skrevet en del ned, men det nedskrevne har ikke
været udlevet.
Integration af SFO forældreråd i skolebestyrelsen relevant? Snak om forskellige former for
deltagelse.
Tanken om den ”DEN HELE SKOLE” er et meget relevant tema. Stor enighed deromkring.
Der er stemning for at der skal ske noget.
Vedtaget en beslutning om formanden fra SFOs forældreråd fremadrettet deltager i
skolebestyrelsesmøderne. Gælder til november, hvor denne valgperiode slutter. Evalueres og
tages op igen dér.
4. Kvalitetsrapporten
Skolebestyrelsen er blevet bedt om en udtalelse om kvalitetsrapporten.
Drøftelse om karakterer som udviklingspunkter. Der forekommer udsving fra år til år. Nogle år er vi
foran konkrete skoler andre år bagefter.
Hvis der er en signifikans over år er det selvfølgelig væsentligt, ledelsen hæfter sig ved det.
Forslag om at lytte til eleverne i relation til skemaplanlægningen, med henblik på måske at ligge et
tungt fag, når indlæringsevnen er på sit højeste. Fx ikke fysik fredag eftermiddag.
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Sygefravær SFO – ligger markant højere end kommunen. Langtidsfravær er en af forklaringerne på
tallet. Generelt er tallene faldende på skolen hvilket skyldes en del tidligere langtidsfravær
”udløber” og derfor ikke længere tæller i statistikken.
Sigtelser – ligger meget højt for 15-17 årige. Ikke udtryk for at kriminaliteten i Lystrup stiger – der er
tale om gengangere og relativt få. Tværtimod falder kriminaliteten i Lystrup generelt.
Skriftlige principper for specialundervisning – kommentering sker i udtalelse.
Miljøledelsesplan i undervisningen også et tema.
Mie laver udkast til udtalelse kredsende omkring samarbejde om Udviklingspunkter samt
principper for specialundervisning. Økonomi også et tema?. Hæftelse ved også de elementer som
er positive og meget positive. Opbakning omkring disse initiativer.
5. Budget 2012 samt Regnskab 2011
Sendes ud til kommentering, samme procedure som med referatet. Spørgsmål kan stilles til Steffen.
Punktet – kantine med næste gang.
Der er vedtaget et budget hvori der er indeholdt ønske til investeringer og kompetenceudvikling.
Der er formodet et overskud på grundlag af nogle penge (relaterende til svømmehallen) som ikke
er bevilget endnu. Ud fra det ”overskud” er der drøftet ønsker og prioriteringer. Der er udarbejdet
en liste som vil blive genbehandlet når vi har en mere realistisk vurdering af om pengene kommer.
Materiale udleveret. Vi arbejder videre ud fra de forudsætninger.
6. Opfølgning på sagen på 2. årgang
Klassesammenlægning er nu sket. Et bestyrelsesmedlem har været del af den proces og fortæller at
den har medført en ny og meget positiv start for de nye klasser. Tilbagemeldinger fra klasserne er
at processen roses og de nye klasser er kommet rigtig godt i gang.
7. Visionsarbejde
Skal vi have konsulent på til maj mødet eller skal vi udsætte?
Har vi brug for mere inputs? Hvis vi er usikre på hvad vi indlader os på, skal vi så klappe hesten og
søge information om formen og processen. Eventuelt møde med Niels Schmidt omkring hvad han
kan byde ind med som facilitator.
Forarbejdet mangler lidt før vi er klar til at hoppe ud i projektet.
Vi skal arbejde for at tingene bliver mere håndgribelige. I første omgang inviteres Rens’ kone til maj
mødet til ½ times seance.
8.
9.
10.
11.

Traditioner i forbindelse med højtider. – gemmes til næstegang
Meddelelser - ingen
Eventuelt og siden sidst – ingen
Næste møde er den 7. maj og sidste møde i dette skoleår er den 12/6.
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