Skolebestyrelsens referat 2016

Referat fra Bestyrelsesmødet den 13. april 2016

Referent: Torben
Tilstede:
Brian, Helle, Jesper, Conny, Birgitte, Marianne, Karina, Lene A, Henrik, Torben, Sima
(elev), Lene L
Fraværende:
Jeanette og Hevi

1.
2.

Referatet godkendt
Nyt fra ledelsen:
Skolen deltog i år i Rynkebyløbet fredag før påskeferien.
Skolen deltager i Naturfredningsforeningens affaldskampagne i denne uge. Der er
samlet 168 kg skrald – heraf 107 dåser…
Invitation til Dialogmøde mellem skolebestyrelser og rådmanden. 19. maj i DGIhuset.
SFO:
SFO-festival på Godsbanen den 3. maj for 3. og 4. klasserne.
Invitation fra Klubben til 4. klasserne, så eleverne får set klubtilbuddet.
Invitation til de store børnehavebørn om at komme på besøg i SFO’en og møde de
voksne.
1. klassserne skal ligeledes på besøg på Bjørnshøj, hvor de skal være efter
sommerferien.

3.

Elever:
Musikinstrumenter har været i stykker (nogle guitarer). Jan er i gang med at få
dem lavet.
TL-aktiviteter er godt i gang.
Godkendelse af forslag om kortere skoledag.
Forvaltningen har åbnet mulighed for at søge om
Beslutningen er egentlig en ledelsesbeslutning, men fremlægges her til høring.
Lang skoledag særligt for vores indskolingselever. Ingen evidens for at en lang
skoledag giver bedre læring. Tovoksen-ordning kan give en højere kvalitet, når der
arbejdes aktivt med holddeling, læring og trivsel.

4.

Vigtigt at vi ikke bruger det som en besparelse, hvor der ikke prioriteres vikarer i
forbindelse med sygdom.
Bestyrelsen foreslår, at der søges om nedsat timetal på alle årgange.
Vi skal arbejde på at finde en evalueringsmodel, der gør at vi kan måle på nogle
parametre før og efter.

Årsberetning
2. skoleår med Reformen
Reformjusteringer
Nye principper
Ny SFO- og indskolingsleder
Fokus på de faglige resultater (fremgang fra 2013-15 med karakterstigning på 25%
både på de fagligt stærkeste og svageste elever)
Klar til ungdomsuddannelse – 90% af vores elever er i gang med ungdomsudd 15
mdr efter afslutning af folkeskolen (Bakkegårdsskolen ligger højere end det
kommunale gennemsnit)
Trivselsprogrammet
SFO – ønsker højere forældretilfredshedsniveau
Nybyggeri – forventes færdigt maj 2018
Bestyrelsen har klaget til kommunen over dårlig ventilation i indskolingen
26. maj inviterer skolebestyrelsen til foredrag
4 bestyrelsesmedlemmer er på valg – 2 ønsker genvalg
Elevrådet
Beretningen offentliggøres i tekstform på Intra og på hjemmesiden

5.

6.

Input fra seminar
Carina og Lene A har været på seminar om bestyrelsens opgaver og principper i
foreningen Skole & Forældre. Et videndelingsmøde. Tilsynsopgaven er klart det
sværeste at arbejde med.
I forhold til principper er det vigtigt, når princippet laves, at man også forholder sig
til, hvordan der skal følges op på princippet (evaluering) – hvordan bestyrelsen kan
føre tilsyn
Principperne bør afspejle skolens værdigrundlag.
Principper skal være rammesættende, men ikke så konkrete, at de ikke efterlader
et ledelsesrum.
Evt
Skolen er stadig tiltænkt RULL-projekt med start august 2016 med forventet
færdiggørelse til maj 2018. Dette fremgår af kommunens RULL-plan for 2014. Et
høringssvar kunne dreje sig om nedslidte faglokaler, hvor vi kan problematisere at
belægningsgraden på 75% ikke tilgodeser nedslidte lokaler på skoler med stabilt
elevgrundlag.
Støtteforeningen vil gerne stå for salg af kaffe og kage til foredraget den 26. maj.
7.-8. klasserne inviteres til forlagt undervisning.
Til et fremtidigt møde ønskes drøftet et evt fællesarrangement for børn, forældre
og medarbejdere.

