Dagsorden
Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 6. november 2019 kl. 17.00 – 19.30
Mødedeltagere:
Martin Ipsen Pedersen, Michael L. Rasmussen, Sanne Krogh, Lisbeth Gasbjerg, Jimmy
Søndergaard, Barbara Bjørnestad Kolby, Hanne Damgaard Petersen, Susanne Broe
Laursen, Therese Kolby, Anders Rahbek og Per Jensen.
Afbud: Michael.
1. Godkendelse af referat og dagsorden (B)
Referat og dagsorden er godkendt.
Referat skal være synligt på Aula.
2. Nyt fra elevrådet (O)
Store elevråd:
 Therese er valgt som formand
 Elevrådet valgte film til 24 timers løbet
 I forbindelse med at udskolingspersonalet har talt om, hvad eleverne må
medbringe af mad på skolen, er elevrådet kommet med guideline til en fælles
forståelse af, hvad ”slam” mad er. De skal rundt og tale med de øvrige elever
om det.
 Elevrådet har fulgt op på trivselsundersøgelsen og afleverer forslag til
ledelsen
Lille elevråd:
 Undersøgelse om fællesskab.
 Elevrådet har fået et lokale, som de gerne må indrette, det går de i gang med
nu.

3. Nyt fra ledelsen (O)







Vi har ansat ny kantinemedarbejder Bettina Madsen. Hun afløser Marianne
og tiltræder 02.01.20.
Temauge i denne uge med fokus på Verdensmål nr. 12 - bæredygtighed og
produktion. Vi har haft en god opstart, hvor borgmesteren hjalp os med at
sætte ugen i gang. Aksel dækker ugen sammen med nogle elever fra
ordpatruljen, og står for nyhedsindslag samt dokumentation omkring det.
Vi har udfordret kantinen omkring emballage til maden, og elevrådet skal
arbejde videre med tiltag omkring det. Vi kører et forsøg med personalets
emballage netop nu, hvor vi har fokus på bæredygtighed.
Skolefesten kommer også til at dreje sig om verdensmålene, her vælger
årgangene selv verdensmål. På 6. årgang er der lavet et samarbejde med
Kulturskolen omkring udsmykning af skolen i forbindelse med skolefesten.










8. årgang har været i praktik, og det har været meget lærerigt for vores
elever.
6.b har fået lov til at sætte deres klasselokale i stand, og det har givet
anledning til nogle gode diskussioner. Det går imod et af vores principper,
bla. fordi klasserne flytter lokale ca hvert 2. år, men nu prøver vi alligevel, da
vi gerne vil i dialog med forældrene og se dem som en ressource.
Aula er kommet i gang efter efterårsferien. Nogle ting fungerer fint og er
nemt, mens andre ting stadig ikke fungerer optimalt. Sikker fildeling
udfordrer, men der er lavet et skriv til forældrene, så vi regner med, at der
kommer styr på det.
Nyt PLC. PPR har lavet ny organisering, så vores tilbud ændres. Der er et
ønske om at bevæge sig fra et individ fokus til et fokus på fællesskaber.
Yderligere ønsker man større fokus på pædagogisk praksis. Vi tror på, at det
bliver godt.
24 timers løb/motionsdag gik fantastisk godt. Stor tak til opbakningen både
fra personale og forældre.

4. Fremlæggelse fra arbejdsudvalg vedr. årets fokuspunkter (O)
Udvalg: Skole/hjem/kommunikation: Susanne, Lisbeth, Sanne. Tovholder: SL
Udvalget fremlægger til januar.
Udvalg: Åben skole: Lisbeth, Barbara og Per, Tovholder: PKJ
Udvalget fremlægger til februar.
Udvalg: Fællesskabsskabende aktiviteter: Hanne, Jimmi, Barbara. Tovholder: Jimmi
Udvalget fremlægger til marts.

5. Opdatering af skolens trafikpolitik (O + D+B) (2 bilag)
Skolens trafikpolitik er ved at blive revideret, og samtidig er vi blevet opfordret til at
kigge på kommunens handlingsplan. Vil bestyrelsen godkende udkastet? Eller skal
en arbejdsgruppe ”sam-tænke” de 2 dokumenter?
PKJ samler rettelser og renskriver strategi. Nye udkast placeres på hjemmesiden
og udkastet tages op til marts.
6. Godkendelse af IT-strategi (D+B) (bilag)
Nyt udkast til godkendelse eller ønske om yderligere revidering.
Strategien er godkendt med meget få rettelser
7. Dialog om de digitale læringsplatforme (bilag) Dialogen er en politik-kontrol – dvs.
en SKAL opgave.
Bestyrelsen udarbejdede svar.
8. Orientering om kontraktholders kontrakt og målene heri (O)
Der skal udarbejdes ny kontrakt hvert år for skolen, og SL fortalte om
retningslinjerne for kontrakten. Kontrakten skal f.eks. indeholde et tydeligt fokus på
udsatte børn og familier. Temaerne vil være: Distriktssamarbejdet, samarbejdet
med SGG, Valgfag og åben skole og kommunikation.
9. Bestyrelsens deltagelse i forældremøde kommende 0. årgang d. 26/11 kl. 16.30
Det der skal informeres om står i årshjulet. Martin deltager fra bestyrelsen.

10. Årets halv/heldagsseminar i januar (D, B)
Der skal tages beslutning om sted og indhold for årets seminar samt nedsættelse af
tovholder/arbejdsgruppe for dagen.
Afholdes mandag 13.01.20. kl. 12 – 17.30
Forslag til dagsorden:
DFH fremlægger økonomi.
Fremlæggelse af kommunikationsgruppens arbejde.
Overblik over principperne, layout, er der en rød tråd?
Martin laver dagsorden sammen med Susanne.
SL booker Kulturhuset til arrangementet.
Alle suppleanter inviteres med til arrangementet.
Afbud fra Jimmy og Per 13.01.20. Alle andre skal melde afbud til SL inden 09.01.20
af hensyn til frokost mm.

11. Forslag til punkter på dagsorden på december møde.

Oplæg fra arbejdsgruppe omkring lektier.
Høring på tildelingsmodellen.
Kontrakt 2020.
Aftale hvem der laver årsberetning, skal godkendes på april mødet.
12. Evt. (O)

