Skolebestyrelsesmøde den 28.3.2017 kl. 17.00-20.00
Forældrevalgte: Peter Marker, Annemette Skjøttgaard, Dorthe Møller, Morten Andersen, Stine Sørensen,
Karina Poulsen, Camilla Bisgaard
Elevrepræsentanter: Maiken, Laust
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønborg, Charlotte Aagaard
Ledelsen inkl. SFO: Steffen Friis Brahe, Michael Korsgaard Lund, Katja Uth, Ulla Jul Madsen
Afbud: Peter Marker
Gæst: Jens Rosenlund Sørensen (lærer – pædagogisk læringscenter), Rie Rossen (studentermedhjælper – kommunikation)
Mødeleder: Annemette Skjøttgaard

Ordstyrer: Ulla Jul Madsen

Referent: Steffen Friis Brahe

Punkt

Beslutning

Ansvarlig

93) 10 min
Siden sidst

Elevtrivselsundersøgelsen er p.t. til intern bearbejdning, så
snart den kan sendes ud, vil vi gøre det. Det ser generelt
rigtig godt ud.
Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (Social Kapital) måler
på 4 parametre:
• Relationer til kollegaer
• Til andre grupper
• Nærmeste leder
• Relationer til arbejdspladsen.
I forhold til alle personalegrupper køres processer p.t.
Forældretilfredshedsundersøgelsen kører p.t.
Svarprocenten ligger p.t. på 51,20 pr. 04042017
Læringsmiljøer – vi har – bl.a. afledt af elevernes input – et
forslag undervejs til forvaltningen. Der er kr. 100.000 at
bruge af. Forslaget har fokus på bedre udnyttelse af
kantinearealet.
De ældste elever tager i pauserne ofte en gåtur – en gåtur
som ender i Brugsen. Karina har besøgt Brugsen, som rigtig
gerne vil tilbyde sundere alternativer end de
roulader/pølsehorn m.m. som købes i dag af de elever, som
har udgangstilladelse.
Bestyrelsen tænker det muligvis ind i et kommende
nyhedsbrev. Brugsen må selv reklamere om muligheden
som eventuelt kunne indeholde 3-4 alternativer
(salatbar/sandwich) og en klippekortsløsning.
Vi tænker Brugsen (når faktum er at eleverne kommer dér)
godt kan være et supplement til de bestående ordninger til tilbuddet fra Elsted skole og vores egen kantine. Vi må
ikke undervurdere den sociale effekt af at gå i Brugsen.

94) Dialog: 10 min
Nyt fra eleverne

Udarbejdelse af logo til elevrådet.

Maiken
og Laust

Næste møde Tirsdag den 25/4-2017, kl. 17:00

Bevægelsesplakaterne er sat op i klasserne og samtidig
præsenteret der – det er eleverne selv der har været rundt
og præsentere. Og der er sat skilte op på toiletterne.
95) Info: 15 min
PLC

Center for læring – indkøber via indbetalinger fra
kommunen både digitale læremidler og fysiske - disse
midler kan så lånes/bruges frit på skolerne.
Vi har også selv indkøbt digitale læremidler foruden de
centralt aftalte.
Jens har givet en indsigt i hvordan en lærer kan
planlægge/tilrettelægge undervisningen via de digitale
læremidler og hvordan eleverne kan arbejde med
læremidlere.

Jens

Der er overførselsmulighed mellem flere at de indkøbte
digitale læringsmidler og læringsplatformen - platformen
der vil samle alt omkring eleven og kommer til at hedde
”Min Uddannelse” vil blive taget i brug i skoleåret 2017/18.
Materialer der er frit tilgængelige skal vi have
kommunikeret ud til forældrene – og evt vejledning i
forhold til hvordan man gør brug af dem.
96) Dialog: 25 min
Kommunikation

Punktet er på bl.a. i forhold til hvilke medier, som skal
bruges til hvad.
Rie har givet et kort oplæg om tankerne bag
kommunikation på hjemmeside, intra, Spot on mm.
Den hjemmeside vi gerne ser etableret i fremtiden, er der
gået meget research forud for. Vi har hentet inspiration fra
andre hjemmesider i forhold til at kunne danne vores egen
mening. Bl.a. Hasle skole har givet os gode ideer.

Action:
Ledelse
Rie

Link

Hjemmesiden henvender sig primært til ”Nye”/kommende
forældre. Ændringen eller opgraderingen af hjemmesiden
er igangsat. Vi vil gerne have en dynamisk hjemmeside.
Spot on vil være oplagt at bringe på forsiden – det kommer
til at vare lidt, da der skal indhentes forældresamtykke
erklæringer, før børnene kan figurere ”tilgængeligt for
alle”. Spot on er p.t. en lukket gruppe for alle på skolen.
Hjemmesiden som branding og Forældreintra til praktiske
informationer. Skolebestyrelsens materiale skal være
tilgængeligt på hjemmesiden.
Samspillet mellem hjemmesiden og Intra er en af
udfordringerne. Sådan forstået at vores ”bestående”
forældres primært medie er Intra, men rigtig meget om
skolen/aktiviteter ligger på hjemmesiden.
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97) Dialog: 10 min
Fornyelse af Logo

98) Dialog: 5 min
Status FU/Klub
Aftensmad 18.15-18.45
99) Dialog: 25 min
Budget 2017

100) Dialog: 25 min
Høring om SFO

101) Dialog: 10 min
Samtykkeerklæringer

102) Dialog: 5 min
Skolebestyrelsens punkt
til intra/hjemmeside
103) Dialog: 5 min
Punkter til kommende
møder

104) Evt. 5 min

En snak som har været undervejs længe. En proces
igangsættes, hvor vi skal have opgraderet skolens logo.
Ét gennemgående logo alle vil have et tilhørsforhold til. I
stedet for en konkurrence på skolen kunne alle (også
forældre) komme med et forslag til hvad de synes. De
bedste forslag kunne danne grobund for det endelige logo
via et professionelt marketingsbureau

Rie

Prioriteret til næste byrådsmøde.

KU

Forslag
til proces
Ledelsen

Intet nyt - vi afventer særskilt byrådsbeslutning.

Plancher udsendt til bestyrelsen. Vi er nu dér i
budgetlægningen, hvor store dele af budgettet er på plads.
Hvis vi budgetlægger med konservative briller på kunne det
godt resultere i et underskud også ud over vores opsparede
overskud – pga ekstraordinære poster.

SFB
Bilag

Bilag er sendt ud tidligere som særskilt mail.

Bestyrelsen beslutter at lektiehjælp er frivilligt i SFO’en og vi
selv bestemmer, hvordan vi holder aftenåbent.
Karina er SFO kontakten i skolebestyrelsen.
En enig skolebestyrelse (incl. forældrerepræsentant fra
forældrerådet SFO) opsiger blad.
Ledelsen laver høringssvar
Bilag til underskrivelse – tanken er at den præsenteres for
nye 0. klasses forældre ligesom den vil blive sendt rundt til
forældrene til underskrift. (Tilladelse til at køre med bil/bus, billede, filmes)
Mulighed for at skrive eksempler ind f.eks. i hvilke
situationer et kryds ville kunne være aktuelt.
Gennemgang ved indhentelse af underskrifterne og
udfyldelsen?
Camilla kontakter Brugsen igen, og forfatter skriv som kan
udsendes på intra. (Er det muligt at slette ”indlæggeren” når det ligges ting på intra).

Bilag
KU
Bilag

April: Kostpolitik, Lejrskole, Budget,
Maj: Vikar (ML), principper, fremvisning i samfundsfag
Støtteforening: der er ingen, som arbejder på skolen, som
må være involveret i støtteforeningen. 100% initieret og
etableret af forældre. Vandtætte skodder og derudover er
der en række formkrav til en sådan etablering.
Atriumgården - Træbænkene er på plads, vi afventer
løbebaner og bogstaver brændes ned i fliserne. Hvis der
ikke kan brændes (kræver en periode med varmt vejr) inden
påske overvejer en indvielse alligevel inden påske – vi kan jo
ikke vente evigt. (opfølgning på Atriumgaarden i spot on)
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