Skolebestyrelsens referat 2016

Referat fra Bestyrelsesmødet den 17. juni 2016

Deltagere:
Connie, Brian, Jesper, Lene A, Hevi, Henrik, Jesper, Torben, Birgitte, Marianne, Lene L

Fraværende:
Jeanette

1.
2.

Referatet godkendt
Nyt fra ledelsen:
I SFO har vi de sidste par måneder arbejdet med en fair proces med fokus på ”den
gode SFO-eftermiddag”. Med en forventning om at frigive mere tid til den enkelte
og til samarbejdet, er det besluttet at have en mere fast struktur på
afdelingsmøderne, en fordeling og ikke mindst en synliggørelse af alle praktiske
arbejdsopgaver, og et årshjul med fordeling af opgaver i forbindelse med
aktiviteter. De forskellige tiltag er rullet i gang, og vi forventer at følge op på dem
løbende.
Synlig læring og feedback
Vi sætter fokus på feedback i undervisningen. Der skal være mange forskellige
metoder til feedback. Eleverne skal kunne bruge det – er mit eventyr godt, hvad
kan forbedres, er min regnehistorie god. Vi skal finde nogle metoder, som passer
godt til den engagerede lærers ide med undervisningsforløbet. Vi dropper
periodeplanerne. Men de feedbackmetoder, som du ender med at bruge, skal
gemmes på intra, så kolleger kan genbruge det og vores samlede viden på skolen
vokser.
Jørgen har fået nyt arbejde. Vi har slået en stilling som AKT-pædagog op og håber
at have ansættelsen på plads inden 1/7 med tiltrædelse 1/8. Tina fra kantinen har
sagt sin stilling op. Vi har derfor også slået en stilling op til kantinen. Vi har
desuden opslået 2 pædagogmedhjælper-stillinger på hver 25 timer til SFO i
Spørring. Desuden har vi opslået en pædagogmedhjælperstilling ligeledes på 25
timer til støtte og praktisk medhjælp i undervisningen.Alex skulle fortsætte i Eloises
vikariat, men han har lige fortalt, at han har fået en fast stilling.

3.

Trivselshandleplan - antimobbestrategi
Ændringerne fra sidst møde skrevet ind. Trivselshandleplanen er hermed vedtaget.

4.

Fælles arrangementer på skolen - børn, ansatte, forældre
Bestyrelsen ønsker et årligt arrangement, hvor forældre inviteres med over på
skolen. Det kunne evt. ske i forbindelse med visning af skolens fine musical.
Ledelsen går videre med ideen. Elevrådet inddrages.

