Møde i skolebestyrelsen d. 29. april 2019
Referent: Helle
Fraværende: Lene, Andreas
Velkommen til vores nye skoleleder: Jens
Skouboe – vi glæder os til samarbejdet.
1. Godkendelse af dagsorden og mødeleder.
(B) 5 min.

Godkendt.

2. Meddelelser. 10 min (O)
Elevråd
SFO/Juniorklub
Skoleleder Formand – Bilag 1

Elevrådet: Der er lavet nye regler for
fodboldbanen og gyngerne i fase 2 og 3
SFO: Ny tilkaldevikar, er kendt fra
børnehaven.
Der er pædagogisk dag d. 11. maj.
Juniorklub:
Virksomhedspraktikant der starter d. 30. april.
Ros til Juniorklubben for LAN-arrangement.
Formand – se Bilag 1. Udvalget melder afbud
til d. 8. maj.
Der ønskes et retvisende billede i rette tid til
skolebestyrelsen.
Skolelederen giver en orientering omkring
ønsker til samarbejde med skolebestyrelsen.
Budget er gennemgået.
Skæringsdatoen for budgettet skal være den
sidste dag i måneden.
Der ønskes fortsat have samme detaljegrad, og
at der bliver udsendt et budget som bilag til
skolebestyrelsesmøderne.
Til næste skoleår er der pt. indskrevet 216
elever.

3. Forventningsafstemning mellem ny
skoleleder og skolebestyrelse. 15 min (O)

4. Budgetopfølgning med kørselsdato 31. marts
2019 inkl. forbrugsprocenter. Dags dato elevtal
og estimeret elevtal 5. september 2019. Evt.
bemærkninger fra skoleleder og
skolebestyrelse. Bilag – eftersendes
20 min (O/D)

5. SFO-leders forslag til tilføjelse til lovpligtig
princip for SFOens virksomhed. J.f. referat 28.
marts. SFO leder ønsker punktet udsat til maj.
0 min

Udsat til næste gang.

6. Ledelsens forslag til princip for brug af vikar
(O/D/B) 10 min Bilag eftersendes

Der har været en kort drøftelse af princippet.
Forældrene ønsker, at få information om
vikardækning ved personalets længerevarende
fravær. Ledelsen arbejder videre med det og
sender det ud som bilag til næste

7. På SBM 28. marts fremsatte elevrådet ønske
om synligere gårdvagt udenfor. Kan ønsket
imødekommes? 5 min (O/D/B)

8. På SBM 28. marts fremsatte elevrådet ønske
om mere bevægelse i primærtimerne. Gerne
med udgangspunkt i fase 2-modellen, hvor der
er fast struktur. Kan ønsket imødekommes? 5
min (O/D/B)

9. Skoleleders indledende orientering om
Skoleårets planlægning og bestyrelsens
kommentar hertil. FSL stk. 4 ”I forbindelse
med planlægningen af det kommende skoleår
forelægger skolens leder det kommende
skoleårs skemaer for undervisningen og
rammerne for skiftende skemaer for
skolebestyrelsen, med henblik på at
skolebestyrelsen kan afgive en udtalelse
herom”. Kommunalbestyrelsen og skolens
leder er ikke forpligtet til at følge
skolebestyrelsens udtalelse. 10 min (O)

skolebestyrelsesmøde, hvor der træffes en
beslutning.
Punktet har været på til fasemøde i både fase 2
og 3 og gårdvagterne er både ude og inde.
Elevrådet har ligeledes lavet fælles regler for
fodboldbanen og gyngestativet.
Skolebestyrelsen anbefaler at der til
forældremøderne er et punkt omkring ”hvordan
er man er god kammerat og hvordan kan
forældrene støtte deres børn i dette”.
Punktet har været på fasemøde i fase 3. I
primærtid i fase 3 ligger der flere emner, som
skal indgå i undervisningen. Det kan i
planlægningen af næste år indgå som et punkt,
herunder en forventningsafstemning af
begrebet ”bevægelse i undervisning” mellem
det pædagogiske personale og eleverne.
Skolelederen giver en indledende orientering
omkring planlægning af det kommende
skoleår.
Skolebestyrelsen ønsker flere forældredage i
løbet af skoleåret.
Elevrådet giver udtryk for, at de gerne vil være
med til Skolefodbold for Varde Kommunes
skoler.

10. Udtalelse til udvalget for børn og læring
omkring skolebestyrelsens ønske om at bevare
SFO-bygningen. 10 min (D/B) Bilag 2

Udtalelsen er godkendt.
Skolebestyrelsesformanden sender den til
udvalget for Børn og Læring.

11. Skolebestyrelsens kommentar til skole og
forældres forslag til lovpligtig princip:
Samarbejdet mellem skole og hjem, og om
skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet.
Med henblik på skoleleders videre arbejde med
endelig forslag. 20 min (D)Bilag 3

Skolebestyrelsens kommentarer:
Der afholdes et forældremøde, og der kan
afholdes ekstra hvis der er behov.
Der afholdes en skolehjem samtale, og der kan
afholdes ekstra, hvis der er behov.

Note:
Da skolebestyrelsen tilstræber at arbejde frem
mod at begrænse sig til de 8 lovpligtige
principper, bør følgende eksisterende
principper implementeres herunder:
Procedure for elevfravær
Fritagelse af elever

Der er ønske om, at klassens lærere skriver ud
forud for forældremødet, og opfordrer
forældrene til at komme med punkter til
drøftelse på forældremødet.
Ledelsen kommer med et forslag til princip,
som herefter kan drøftes på
skolebestyrelsesmøde.

Princip for forældrefiduser
Princip for henvendelse til skolebestyrelsen
Princip for elevplan.
Det kan være hensigtsmæssig for skolelederen
af få evt. kommentar fra skolebestyrelsen til de
eksisterende principper.
12. Evt. og godkendelse af dagsorden. 10 min

