Skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 04.11.14 kl. 19.00 -21.40
I konferencelokalet

Fremmødte: Mette Bayer Merete Knuhtsen Ole Kjerkegaard Nielsen Anders Thomas Frommelt
Tine Mørch-Hansen Kamilla Konstantyner Abia Reindorf Karl Sinding Ulla Wiese Christensen
Afbud: Bettina Svingaard, Jacob Levin Svendsen Ida Mørch-Hansen
Afbud:
Bilag Referat


Skolens drift

Godkendelse af referat /
beslutning (10 min)
Opfølgning af tidligere punkter/ (5 min)
 Handleplan for udlægning af
vedligeholdelse af udearealerne. v/
Karl



Indkøb af PC’er til 0.klasse



Elevpunkt/ elevrådsform. Orientering
(10 min)
Skolen i øjeblikket. Orientering V/Ulla
og Karl (10 min)
 Hvad er gået godt den sidste
måned?
 Hvad har været en udfordring?
 Bordet rundt (2 min per mand)
 Personaleændringer



Godkendt



Kommunen har defineret
udfaldskrav i forhold til
udearealerne. Skolen skal selv
definere hvilke ydelser der ønskes.
På grundlag af disse
kravspecifikationer skal der
indhentes tre tilbud. Tidshorisonten
er marts 2015.
 PC’ere til 0. klasse er bestilt, og
forventes klar til udlevering inden
jul.
Møde på fredag, derfor ingen nyheder.





Første 7:3 periode er gennemført.
Udskolingen har haft en god periode
med stor læringsglæde hos elever og
forældre.
Skolen er ved at lave en intern
evaluering med henblik på at justere til
næste projektperiode. Ledelsen sender
en spørgeskemaundersøgelse til
forældrene, så forældre-feedback også
kan indgå i justeringerne.
Det har været en udfordring i
indskoling/mellemtrin at få lavet den
overordnede planlægning. Det vil
ledelsen fremadrettet tage hånd om.
Tak til bestyrelsen for hilsen til
lærerkollegiet på ”Lærerens dag”
Ventilationen i bygning 5 er ved at blive
etableret. Det er en kæmpe forbedring i
forhold til indeklimaet. Vi ser frem til at
arbejdet er færdigt til december.







Handleanvisning, forpligtende
forældresamarbejde – sådan gør vi.
Høring. v/ Karl (15 min)
Skolebestyrelsens årshjul V/ Ulla og
Karl
7. klasse ønsker at sælge Boller/Juice
som indtjening til studietur V/ Ulla

Skolens Projekter

Nyt fra udvalg:
 Kantine
 Budget
 Ansættelsesudvalg
 SFO
 Evalueringsudvalget
(30 min)

Tidligere
fremsendt

Diana Lundholm er stoppet som DPL på
Afd. AP. Tusinde tak for et godt og
konstruktivt samarbejde. Vi ønsker
Diana al mulig held og lykke fremover.

Skolen har haft ansættelsessamtaler og
Karsten Hillersborg er ansat som ny
DPL’er på Afd. AP. Karsten begynder d.
1/1 2015.
Skolebestyrelsen har ingen kommentarer,
og tilslutter sig det skrevne
Principperne skrives ind i årshjulet, og
udsendes til bestyrelsen
Skolebestyrelsen har en arbejdsgruppe, der
arbejder med et kantinetilbud. Mens dette
arbejde foregår, kan 7. klasserne få lov til at
lave et udsalg, med det formål at indtjene
penge til studietur i 8. klasse. Det er vigtigt,
at der er leverancesikkerhed, og at det er et
sundt tilbud.
Ad kantine
Udvalget har analyseret muligheder og
rammebetingelser. Der er udarbejdet en
liste over mulige leverandører. Der bliver
lavet en brugerundersøgelse for at afdække
behovet.
Ad budget
Budgetgruppen har afholdt et møde, hvor
grundlaget for arbejdet er debatteret.
Budgetgruppen laver et budgetoplæg som
bliver præsenteret d. 27/11.
Ad ansættelsesudvalg
Ansættelsesudvalget har haft en konstruktiv
ansættelsesproces. Ansættelsessamtalerne
gik godt, hvor ledelse,
medarbejderrepræsentanter og
skolebestyrelse supplerede hinanden godt.
Ad SFO
Intet nyt
Ad evalueringsudvalget
Gruppen har debatteret hvordan rammerne
og indholdet i en
forældretilfredshedsundersøgelse skal

Nationale test indsigt i resultater for
skolen V/ Ole 1 min


Oplæg til forretningsorden v/ Karl (20
min)



Eventuelt

Bilag er
udsendt

være. Overordnede overskrifter er
besluttet, og udvalget arbejder videre. Det
er besluttet, at skolen skal have en kultur,
hvor det er naturligt at evaluere efter hver
begivenhed.
Nationale test bliver præsenteret på næste
møde
Ændringer er skrevet ind i
forretningsorden


Erfaring fra forældremøde
6. årgang ønsker at forældremødet
begynder i plenum ca. ½ time, så der er
mere tid til de lokale forældremøder

Mødets afslutning

Bestyrelsens deltagelse på
forældremøde skal sættes i struktur.
Dette aftales på årets første
bestyrelsesmøde, hvor ledelsen kender
datoer for forældremøderne.


Bestyrelsesdagen
Anders refererer fra dagen om
skolebestyrelsesopgaven og
skolebestyrelsespligter



Skoleevalueringsudvalg ”Ny
skolestruktur”:
Skolebestyrelsesformand Niels fra
Hornbæk Skole er valgt



Skabe Afd. AP
Det er et ønske, at der bliver etableret
elevskabe på Afd. AP



Skole/hjem-samtaler
Første samtale foregår i november, og
2. samtale i det tidlige forår



Nøgletal
Udleveres til næste møde



Elevplaner
Der udgives en elevplan om året i 0. – 6.
klasse. I udskolingen laves løbende
elevplaner.




Punkter til kommende møder.
(5 min)



Mødet i dag: hvad gik godt og hvad gik
mindre godt?

Kommende møder: 27/11

 Frikvarterer og pauser
 Flerlærerprincip mellemtrin (Tine)
 Indeklima
 Organisering af tilsyn
Intet referat

