Referat fra skolebestyrelsesmøde 6. juni 2019
18:30-19:30
Tilstede: Morten, Carina, Anders, Signe, Lene A, Lene T, Torben, Thomas Jesper, Connie, Birgitte,
Kirsten
Referent: Birgitte

18:30
Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min.
18:35
Nyt fra ledelse, forældre, medarbejdere og elever – 15 min

Referat fra 24/4 2019 rundsendes og underskrives

Ledelse:
Vi er i fuld gang med næste skoleårs planlægning.
Udpegning af fire lærere og to medhjælpere.
Bestyrelsesrep. ønsker fremadrettet information om hvem
der udpeges på dagen, hvor det offentliggøres.
Lukning af modtageklasse fra næste skoleår betyder 1,4
million mindre i budget/år.
Fagfordeling ved at være i hus – skemalægning i gang.
Fælles administration – det mærkes både blandt ledelse,
lærere, pædagoger og TAP’ere.
Afgangsprøverne i fuld gang – ser rigtig godt ud for de fleste elever foreløbig.
Eleverne i udskolingen er informeret om resultatet og konklusionerne efter elevworkshoppen og udskolingsproces jf
artikel om udskolingsprojektet i ”Treklang”.
Klassekonferencer for hver årgang i dansk og matematik er
ved at være afviklet.
Undervisningsbesøg i indskolingen har været skubbet lidt
på grund af ombygning. Besøgene er ved at være afviklet.
Forældre:
Carina: Dialogmøde med rådmanden 3/6 ang. implementering af SLF.
Generalfors. 13/6 FSÅ på Dokken i Århus. Lene stopper i
bestyrelsen i FSÅ
Medarbejdere – SFO:
To nye studerende pr 1/6
Overgangsbesøg for 3. klassen til klubben
Nye klassepædagoger lagt fast for næste skoleår
Medarbejdere - lærerne
Læseperiode i stedet for læseferie – virker rigtig godt. Lærerne er vejledere i perioden
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18:50
Årsberetning 2018-2019 – 10 min.
Lene har lavet udkast

19:00
Postkort fra skolens forældre – 20
min.
Sine har lavet skema med overblik:
Hvilke tendenser hæfter vi os ved
– er der noget vi skal arbejde videre med næste år?

Tilføjelser:
Morten: Kommentere reduktion af skoledagens længde
Og ønske om at lægge kompetence herom ud til skolebestyrelsen.
Connie: takke udpegede lærere for samarbejdet.
Beretningen lægges på hjemmesiden som PDF
Generelt stor tilfredshed med skolen og de ansatte.
Ordningen omkring at vi ikke spiser over alt er blevet implementeret og fungerer rigtig fint nu. Det blev foreslået, at
reglen tilføjes ordensreglementet og ikke længere er knyttet op på et enkelt barns behov.
Mange af kommentarerne er fra indskolingsforældre
Mange forældre nævner ønske om mere motion. Skolen er
forpligtet 45 minutters bevægelse pr dag inklusive idræt og
svømmeundervisning.
Morgensang er en god ordning. Det er ikke ubetinget godt,
at 5 klasse er med.
Der arbejdes videre med informationen i postkortene i det
nye skoleår til skolebestyrelsesmøde 26. august.
Udvalg kigger ned i informationerne og udleder temaer: Carina og Morten.

19:20
Årshjul 2019-2020 – 10 min.

Årshjulet blev gennemgået. Flg kommentarer:
Mødet med SFO-forældrerådet er skubbet til novembermødet.
Der er brug for inspiration eller input til model for skolehjemsamarbejdet.
På mødet d.26/august planlægges øvrige temaer for resten
af skoleåret.
22/4 årsberetning – her ønskes input til årsberetningen

19:30
Eventuelt – 5 min.

Morten – ang. valgfag:
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Der er brug for mere tid til at overveje og beslutte sig for
valgfag. CPR.nr bør ikke stå på disse sedler. (det skyldes at
ungdomsskolen skal bruge cpr for at oprette hold). Kan vi
evt. udbyde valgfag i samarbejde med Lisbjerg eller Lystrup
Morten:
Forældremøder i august vedr. lejrtur. Der er brug for en
dato hurtigst muligt.

19.35 -?
Sommerafslutning
Traditionen tro holder vi sommerafslutning med fælles spisning og hygge.
Denne gang lægger Thomas hus
til.

God sommer
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