Skolebestyrelsens referat 2016

Referat af bestyrelsesmødet den 30. januar 2016

Tilstede:
Henrik, Jesper, Marianne, Carina, Lene A, Torben, Lene L

Fraværende:
Brian, Thomas S, Jeanette, Hevi, Birgitte (SFO-forældrerådsmøde), Helle, Aksel, Sima

1.

Godkendelse af referatet fra sidst - underskrives

2.

Nyt fra:
Ledelsen: Indkøbt elevskabe til opbevaring af egne computere (7.-8. klassetrin).
Der opkræves et depositum på kr 100,- for nøglen til skabene.
MED-heldagsmøde torsdag den 04.01 fmed fokus på APV
SFO: Martin har fået nyt job. Pernille er gravid og går på orlov den 9. maj.
Adm: Joan Frandsen går på pension den 31.03.
Forslag om inspirationskursus fra Forældre og Skole.
Bestyrelsen ønsker at vente med at beslutte om kurset i tilsynsopgaven skal
tilkøbes til den nye bestyrelse er tiltrådt efter sommerferien.
Forslag fra Jeanette om et kommende mobningskursus til bestyrelsen som Forældre
og Skole snart kommer med: Bestyrelsen mener ikke, at de har brug for mere
viden om dette konkrete emne (mobning) i forhold til bestyrelsens primæropgave.
Årets dialogmøde
Vi undersøger om Søren Hebsgaard kan komme på Bakkegårdsskolen i april/maj
sammen med et bestyrelsesmøde. Der kan evt tænkes i, hvordan vi samtidig kan
reklamere for bestyrelsesvalg. Støtteforeningen vil gerne sælge kaffe og kage.
Udskolingen inviteres, hvis Søren Hebsgaard mener at kunne formidle til både de
unge og forældre.

3.

4.

5.

6.

Klassesammenlægninger
Det kan komme på tale at lægge klasser sammen i næste skoleår. Der skal lægges
klasser sammen i de tilfælde, hvor elevtallet fordrer det. Det koster ca kr 700.000,at holde en ekstra klasse i gang, hvilket skolens budget ikke kan holde til.
Princippet for klassesammenlægninger skal revideres og 1. gang behandles på
februarmødet. Ledelsen laver og sender udkastet inden næste møde.
Evt.
En gang om måneden afholdes morgensang i kirken. Der er intet forkyndende eller
religiøst i morgensangen i kirken. Kirken bruges som et kulturhus i denne
sammenhæng. Vi har fået en forældrehenvendelse, der problematiserer at
morgensangen afholdes i kirken, da nogle børn kan være klemt, hvis de har en
anden religion.
Bestyrelsens holdning er, at der naturligvis ikke skal finde forkyndelse sted, men at
vi gerne vil bruge de lokale tilbud og samarbejder, som tilbydes os.
Punkt til næste møde:
Hvem er på valg til foråret og hvem er valgt for 4 år?
Lene A har sendt mail med punkter til dagsorden
Justering af principper for klassesammenlægninger

