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Kære alle skolebestyrelsesmedlemmer
Hermed referat af
Mødet torsdag d. 22. august 2013
Mødet blev afholdt i Spørring
Afbud fra: Heidi og Brian
Temadrøftelse:
SFO-afdelingens lokaler i Spørring
Rundvisning med efterfølgende debat.
Bestyrelsen følger udviklingen i Spørring. I forbindelse med indførelse af en ny reform for
folkeskolen, tages brug af lokaler op igen, som et generelt punkt for skolen.
b) Godkendelse af referat maj 2013
Godkendt
1) Nyt fra: Formanden, Ledelsen, Pæd. Råd, SFO og Elevrådet
Formanden:
Landsmøde 15.-16. nov. Forældreorganisation. Er der nogen, der ønsker at deltage? Interesserede
melder tilbage til PS.
Ledelse:
Miniklasse. Efterårsferie til påske. inklusionsprojekt. Meget struktureret, systematisk og målsat. 0.-3.
Kl.
Bakkegårdsskolen er vært ved en læringsuge i uge 36 for kommunen.
Nybyggerne i udskoling - 5. årg. torsdag-fredag i uge 35
Skolen skal have ny hjemmeside. møde med kommunikationsrådgiver fra B&U den 27. aug. Mere
visuel og brugervenlig.
Første skoledag for 0. klasserne. God dag. Forældrene præsenteret for tre oplæg: Den mangfoldige
skole, velkommen til skolebibliotek og Forældreintra.
Skolereform - arbejdstidsaftale. Møde den 30. august i Rådhussalen.
Store ændringer for lærere, pædagoger og ledelse.
Afventer budgetter for 2014-15

Pædagogernes arbejdstidsaftale er ikke forhandlet på plads med KL. Lærernes arbejdstidsaftale er
afsluttet med et lovindgreb, der betyder at aftalerne i fremtiden skal forhandles lokalt på skolerne.
Forespørgsel om svinekød i vores kantine: Der bliver solgt svinekød i vores kantine.
Henvendelse om medarbejder gode er ikke et spørgsmål til bestyrelsen, men til MED
SFO:
God sommerferie for de børn, der har været i SFO God start for nye børn Bjørnshøj har også fået nye
børn (2. klasse flyttet fra Bakketoppen) God energi på Bjørnshøj (Kristian) Ikke færdig med
indretningen i Spørring. Børnene har taget godt imod.
Vi har en medarbejder på barsel.
Pædagogerne forholder sig fornuftigt og afventende til Skolereformen
Elevråd.
Inviteres til septembermødet, hvor der er sundhedspolitik på dagsordenen. Målrettet møder hvor
elevrådet deltager - ellers er eleverne svære at fastholde til møderne
Pæd. råd
Næste pæd. råd handler om Børn og medier. Vi får besøg af én fra Børns Vilkår
2) Sundhedspolitik

(udsat til septembermødet)

3) Computerpolitik
Thomas formidlede flg. fra SFO-forældrerådet:
- Mest drenge, der spiller
- Optager meget tid - også ventetiden
- Forskellige holdninger til begrænsninger, læring Computerspil kan skabe fællesskab, men også
udelukke nogen. Medarbejdernes ansvar
Derefter var der forskellige input i debatten:
Der er brug for at inddrage skolen. Overordnet skole/SFO politik - Sociale medier, digital mobning,
andet end spil, lukketid for spil, retningslinjer til forældre.
Der er formuleret en politik om brug af mobiltelefoner.
Hvis man skal sætte tid på computeren, skal man så ikke også sætte tid på Ludo, Lego mv.? Vigtigt at
børnene lærer at begå sig og skal kunne guides af kompetente voksne
Computeren er en del af vores virkelighed, men der skal sættes en ramme for brugen.
Meget læring, samtale, fællesskab også i brugen af computere. Kreativitet
Meget læring. Meget få "hardcore" spillere i udskolingen. Dem har vi øje på. Nogle er der lavet
forældreaftaler med
Mange input. Vi ved ikke nok. Børn har en lang "arbejdsdag" - måske skal der også være plads til
bare at "hænge ud" og slappe af

Der må være en laveste fællesnævner af viden blandt pædagoger og lærere.
Opsummering: Afventer pæd. råd om Børn og Medier. Måske skal vi have det på til temadrøftelse.
SFO bør følge skolens mobilpolitik. Ingen brug af mobiltelefoner.
Løfte brug af digitale midler op på forældremøder. På bestyrelsesmødet blev der ikke truffet
beslutning.
Brug af mobiltelefoner i SFO- tages med på næste forældrerådsmøde i SFO
4) Linjer i indskolingen
Gennem en længere drøftelse og forskellige synspunkter, blev der besluttet at genoptage punktet på et
senere møde. Det der særligt har skolebestyrelsens interesse er:
- Kommunikation/information
- Fordele og ulemper ved forskellighed/ensartethed
- Effekter af organisering og undervisning
- Fællesskaber og relationer i børneperspektiv
- Forældrefællesskab i voksenperspektiv
- Vores kommende indskoling med en ny skolereform
6) Evt.
Tydeligere udmelding i dagsorden ønskes. Er det drøftelse, beslutning, høring mv?
Kunne der være en lejrskole i ind- og udskoling, i stedet for to i udskolingen. kan det tages op igen?
7) Lukket punkt
Med venlig hilsen

Formandskabet og sekretæren

