Referat af skolebestyrelsesmøde den 28/8

Afbud fra Louise, Brian og Anders.
Allan Mikkelsen er trådt ud af bestyrelsen, idet familien er flyttet til Hornbæk.
Mads Myrthue er trådt ind i bestyrelsen i stedet.
1. Skolebestyrelsens formand har ordet: Visioner for bestyrelsesarbejdet
Morten fortæller om visioner for bestyrelsesarbejdet. Bla om at få de enkelte
bestyrelsesmedlemmers kompetencer i spil.
Ønske om at vi udfordrer hinanden. Visioner om at være en synlig bestyrelse. Mere synlig for
de øvrige forældre på skolen. Eksempelvis med nyhedsbrev.
Gerne ruske lidt i det etablerede for at indfri det potentiale Søndermarkskolen har.
Gerne tiltrække og fastholde medarbejdere. Medarbejderne er et vigtigt potentiale for at
eleverne bliver så dygtige de kan.
Vil gerne samarbejde aktivt med forældrerådene i de enkelte klasser-så bestyrelsen bliver
synlig.
Skabe og nedskrive bestyrelsens visioner.
2. Skoleleder har ordet: ledelsens visioner og mål for Søndermarkskolen
Vil gerne bygge visionen på 4 byggesten
Ordentlighed – i kommunikation, i gøren og laden er meget vigtigt i al samarbejde
Rettidighed – i forhold til indsatser.
Troværdighed-bryder sig ikke om skjulte agendaer. Vær ærlig. Sig det du står for og vis du
mener det.
Risikovillighed – er en vigtig del af jobbet. Det er væsentligt at turde tage en chance i ny og næ.
Skolen for alle
Alle skal blive så dygtige de kan
Medarbejderne er drivkraften.
Det er væsentligt for alle at møde mangfoldighed og lære at agere i det.
Medarbejderne skal kompetenceudvikles til at løse de givne opgaver
Øget samarbejde med eksterne parter.
Vil gerne have at Søndermarkskolen kommer til at fremstå som en skole, der er plejet og ser
ordentlig ud
Fokus på et givtigt forældresamarbejde.
3. 2 forældrerepræsentanter vælges til deltagelse i dialogmøde (12.09.18)
med udgangspunkt i skolens aftalemål og indsatser
Henriette og Morten deltager.
4. Valg til forældrerepræsentant samt suppleant til skoleråd

Første møde er 30. oktober fra 17-20.
Michael Rønne
Morten er suppleant.
5. Ajourføring af bestyrelsens årshjul
Ajourført
6. Evaluering af skolens principper: Vi vælger 2 principper på de følgende møder
Mobilprincip
Bestyrelsen beder medarbejderne om en erfaringsudveksling ift. hvordan princippet fungerer i
hverdagen. Ligeledes skal princippet drøftes i elevrådet igen.
PU (pædagogisk udvalg) drøfter det også.
Skole-hjemsamarbejde
Princip omkring skole/hjem samarbejde blev rettet til.
7. Nyt fra skolebestyrelsesformanden
Invitation til forældremøde på 1. årgang-Morten har 1. årgang.
Forældremøde på 6. årgang den 6/9: Hvem kan tage den?- Morten tager den.
Forældrehenvendelse vedr. busruter. Skolen undersøger tid for udbudsmateriale
8. Nyt fra skolelederen
Info om at svømmehallen er lukket fordi bassinet desværre er blevet utæt.
Den bliver totalrenoveret. Vi kender ikke tidshorisonten.
Eleverne får en anden form for bevægelse i stedet.
På 5. og 6. årgang er svømmelektionen en 3 idrætslektion.
På 4. årgang er svømning obligatorisk. Det kan vi ikke honorere hele dette år. Derfor garanteres
nuværende 4. årgang at få svømning på 5. årgang.
Personalesammensætning stemmer pt. Vi har de medarbejdere, vi skal have.
Økonomi: prisfremskrivning blev ikke så stor som forventet. Derfor er der blevet trukket i vores
budget.
Orientering om 0. årgang. Om udviklingsprojektet i 0D.
PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning): vi er kommet med i et treårigt udviklingsprojekt, hvor
PPR er mere på skolen og bl.a. kompetenceudvikler medarbejderne i specialpædagogiske tiltag og
PPR er endvidere koblet på udviklingsprojektet i 0D.
9. Evt. og ønsker om punkter til kommende møde
Snak om at det regner ind. Orientering om, at skolen melder det ind prompte, når der er noget.
Der bliver skimmelsvamp tjekket hver eneste gang
Udluftningssystemet fungerer ikke optimalt alle steder.
Forretningsorden og årshjul med på september mødet
Møder i skoleåret 2018/19: 25. september, 30. oktober, 27. november, 5. februar, 19. marts, 16.
april, 11. juni. Alle gange fra 18.30 til 20.30.

