Referat af skolebestyrelsesmøde 12.09. 17 kl. 18.30 – 21.00

Afbud fra Henriette og Morten.
Velkommen til Anders som ny medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen.
1. Årshjul for arbejdet i skolebestyrelsen (herunder årsberetning og budgetbehandling)
Ingen kommentarer til forretningsorden.
Årshjul rettes til.
Dialog om hvorledes årsberetningen bedst præsenteres for resten af forældrene.
Den udsendes i januar og til forårets forældremøder kommer en forældrevalgt fra bestyrelsen
på besøg til dialog om beretningen.
2. Behandling af principper:
” Den åbne skole”
Dialog om princip for den åbne skole.
Forslag til ændringer indarbejdes. Ledelsen laver ændringerne og princippet skal på
dagsordenen på næste skolebestyrelsesmøde.
3. Antimobbestrategi…
HE fremlægger udkastet der er lavet på baggrund af drøftelser i personalegruppen
sammenholdt med skolens værdigrundlag.
Dialog.
Vedtaget. Lægges på hjemmesiden.
4. Klassekasser, hvordan og til hvad kan de benyttes?. Drøftelse af rammerne for dem p.t og i
fremtiden set i relation til brugerbetaling.
Ikke til undervisningsbrug.
Gerne til alt det der foregår udenfor undervisning.
Vi har ikke ”personlige” møbler eller andet i klasserne. Derfor ikke til ting i klasserne.
Hvis klassekassen skal betale noget er det til alle i klassen, uanset om der er betalt til
klassekassen eller ej.
Principielt skal man ikke betale for at gå i folkeskolen
Det er stadig frivilligt, hvorvidt man betaler ind til klassekassen.
Det er forældrerådene i de enkelte klasser, der står for alt omkring klassekassen. Indsamling
mm.
Ledelsen sørger for at orientere medarbejderne om reglerne. Og fortæller, at skolebestyrelsen
laver en vejledning til brug for klasseforældrerådene.
5. Nyt fra bestyrelsesformanden:
Iab

6. Nyt fra skolelederen: skolestart, byggeri, personale, flextilbud mm.
Rigtig god skolestart.
Info om nyansættelser til flex-tilbud og vakant stilling, der bliver slået op igen.
Pædagog og medhjælper har sagt op. Pædagogstilling slået op 33 timer ugentligt.
Medhjælperstilling vikardækket. 20 timer resten af dette skoleår ansættelse i vikariat.
Byggeri går planmæssigt. Der er stadig meget arbejde med det.
Hærværk i ferien. Er bedret nu. Der har ikke været noget efter ferien.
Nyt låsesystem i januar.
8 nye kameraer på udeområdet bliver sat op.
Grafisk facilitator deltager på næste elevrådsmøde og tegner derefter vores værdigrundlag
7. Evt. Punkter til næste møde
 Princip for ”Den åbne skole”.
 Vejledning til brug for klassekasse. Til klasseforældrerådene. Hvad kan den bruges til.
Til novembermødet vil sikkerhedsgruppen gerne have evakueringsplan på
Anne M. afbud til novembermødet.

