Møde i Skolebestyrelsen
Tirsdag, den 14. november 2017 kl. 18.00-20.00
Referent: AH
Fraværende:

1.Elevråd

Der arbejdes med at planlægge en
aktivitetsdag a la den som var
planlagt i 2017.
Der arbejdes med at indføre ”den
gyldne fejebakke” hvor der engang
i kvartalet kåres en klasse som har
været bedst til at hold rent i
klassen.

Den 1. december afholdes der
juleklip. Her er elevrådet vært for
æbleskiver.
2. Skolebestyrelsesvalg 2018

Bilag tidsplan
-Drøftelse-

3. Evaluering af faseopdeling og ny pædagogisk
struktur

-Drøftelse-

LO gennemgår planen for valget.
Der bliver drøftet, hvilke tiltag der
kunne sættes i værk ift. At tiltrække
flere interesserede aktører.
AH informerer omkring de
udfordringer og muligheder der er
ved omorganisering.
LO forklarer bevæggrunden for at
der er valgt at eleverne har
primærlærere/pædagoger.
Rikke giver udtryk er der er
udfordringer omkring at være
primærlærer/pædagog.

Der blev drøftet forskellige
udfordringer og muligheder set fra
et forældreperspektiv.
Der laves et opslag til forældreintra omkring hvem forældrene skal
kontakte.

4. Tilbud om sparring fra Magnus Dahlmann
Bilag

-Drøftelse-

Magnus Dahlmanns tilbud blev
drøftet.
Målet skal være meget klar og sat af
skolebestyrelsen i samarbejde med
skolens ledelse.
Branding af skolen bliver nævnt som
et muligt mål.
Det blev besluttet at give en
tilbagemelding til Magnus, hvori han
inviteres til skb-mødet i januar.

5. Lille ændringsforslag til: Principper lejrskoleture
Bilag sendes ud sammen med ovenstående!

-Beslutning-

Ændringerne er gennemgået i MED
og der er kommet et ønske om at den
internationale koordinator inddrages i
9.klasses studietur.
Den er godkendt.

6. Skoleportalen –gennemgang

Udsættes til næste møde

-Drøftelse7. Diverse info

Der er slået to lærerbarselsvikariater
op. Der er samtaler den 29.november.

8. Orientering fra lærerne/pædagogerne

Rikke: i fase 2 har man evalueret den
nye organisering og der var bred
enighed om at det er begyndt at
fungerer med samarbejdet.
Helle har ikke noget til referat.

9. Orientering fra SFO

Der er slået 2 pædagogstillinger op.

10. Juniorklubben

En faststilling og et vikariat. Der er pt.
100 ansøger til den fastestilling og ca.
50 ansøger til vikariatet. Der er
ansættelsessamtaler den 23. november
Der er et ønske fra Skolebestyrelsen
om at der laves en rotation af hvem
der er med i ansættelsesudvalget. Der
er aftalt at der sendes mail rundt til
samtlige skolebestyrelsesmedlemmer.
SFO-lederstillingen forventes besat pr.
1. august 2017 via jobrotation.

11.Nyhedsbrev

Michelles lægge op snarest. Den er
sendt til SBM.

Evt.

Næste møde flyttes til den 4. december
kl. 19:00

