Dagsorden
Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag, den 25. februar 2020 kl. 17.00 – 19.30
Mødedeltagere:
Lisbeth Gasbjerg, Martin Ipsen Pedersen, Michael L. Rasmussen, Sanne Krogh, Jimmy
Søndergaard, Barbara Bjørnestad Kolby, Hanne Damgaard Petersen, Anders Rahbek, Therese
Koldby, Susanne Broe Laursen og Per Jensen
Afbud: Martin og Anders.

1. Godkendelse af referat og dagsorden (B)
Referat og dagsorden er godkendt.

2. Nyt fra elevrådet (O)







Elevrådet har lavet video til trivselsundersøgelsen.
Ønsker at åbne aulaen for spisning tirsdag og torsdag.
Diskuteret skolefest.
Har evalueret juleafslutningen.
Har arrangeret venskabsdag, og der skal laves nogle justeringer næste år.
Input til kvalitetsrapporten.

3. Nyt fra ledelsen (O)











Vi ansatte i går ny afdelingsleder til indskoling og SFO med start 01.04. Hun hedder
Eva Nørskov Rasmussen, og hun er 45 år gammel, hun er læreruddannet og har
været afdelingsleder på Horsens Byskole. Der var 25 ansøgere og fem til første
samtale.
Tildelingsmodellen er blevet vedtaget i byrådet, og det betyder desværre en ekstra
regning på 180.000 kr. til os.
Der har været et hændelsesforløb omkring filhåndtering i forbindelse med
terminsprøverne. Vi har lavet en redegørelse og afventer videre forløb.
Vi har sagt foreløbigt ja til et Louise Klinge forløb omkring professionelle
relationskompetencer. Det er et omfattende forløb med en del møder og en del
udgifter, og vi har kun sagt ja under forudsætning af, at fagsekretariatet dækker en
del af udgifterne. Det er en indsats ind i at reducere antallet af ekskluderede børn.
Lego mindstorm konkurrence i morgen.
Fastelavnsfest i indskolingen i fredags.
Vi har haft otte lærere og pædagoger med på co-teaching forløb, som netop er
blevet afsluttet i dag.
Distriktsaften med oplæg fra Rikke Yde med temaet ”De markante forældre” d.
28.01.20. Arrangementet var en stor succes.



Børn og unge arbejde med forskellige udkast til ny skolestruktur, og de vil blive
præsenteret i den kommende periode.

4. Kort orientering om status på skolefesten (O)
SL orienterer om skolefesten.
5. Åben-skole-arbejdsudvalget fremlægger proces og mål (O)
PKJ orienterer om åben-skole. Der skal være fokus på evaluering og opfølgning.
6. Opfølgning på punkt fra januar-seminar vedr. skolens principper (D+B) Bilag
Se bilag. Hvornår gør vi hvad? Noget skal gøres dette skoleår, andet kan vente til 20/21
Princip for Trafikpolitik: Laves i foråret 2020 og skal være klar til juni mødet, ansvarlig LK +
PKJ.
Princip for klassedannelser: Skal være klar til april, ansvarlig HDP.
Princip for skole/hjem samarbejdet: Skal være klar til september, ansvarlig SL og Sanne.
Princip for IT: Laves næste skoleår: Martin + DHF.
Princip for anti-mobning: Laves næste skoleår HDP.
Ny strategi for anti-mobning. Startes op i løbet af dette skoleår, og der skal præsenteres plan
på maj mødet.
Forældrerådspapir mm. laves i løbet af næste skoleår.
Der skal laves skabelon for principperne og det skal være efter princippet for lektier, SL
ansvarlig. Skrives ind i årshjulet.
7. Kvalitetsrapport 2018/19 (D + B) Bilag udsendt d. 24/1.
Gennemgang og drøftelse af indsatsområder/udviklingsområder.
Bestyrelsen vil gerne have fokus på undervisningsprocenten for lærerne, linjefagsdækningen,
hvorfor ligger vi højt i elevernes trivsel s.36, andelen af elever med lave karakterer er høj og
tidlig sprogindsats. Vi ser på dem næste gang.
8. Planlægning af skolebestyrelsesvalg 2020 – 2 forældrerepræsentanter er på valg. Dato for
valgmødet skal fastsættes (afholdes senest d. 18/4)
Martin og SL laver plan. Valgmøde skal være afholdt inden 18. april.
9. Elevfravær (O + D) Bilag 2 stk.
Byrådet har netop godkendt standard for elevfravær.
Vi har som skole brug for at informere forældrene om ekstraordinær fravær.
Gennemgang af foreløbigt skriv til personale og forældre omkring registrering af fravær.
Opbakning til skriv fra SL.
Opbakning til skriv omkring fraværsregistrering. Husk at gøre forældrene opmærksomme på,
hvem sygdom skal meddeles til og hvordan.
10. Skolebestyrelsesmødet d. 18/3 skal desværre flyttes (B) Husk kalender.
Nyt møde mandag d. 23.03.
11. Punkter til næste møde





Inklusion – brændende platform.
Fællesskabende aktiviteter.
Opfølgning på kvalitetsrapporten.

12. Eventuelt

Susanne Broe Laursen
Skoleleder

