Dagsorden og referat
Skolebestyrelsen

Dato: 27. november 2018
Kl.: 18.15 – 20.15
Sted: Lokale 21 på SønderskovSkolen

Deltagere:

Fraværende/Afbud:
Mette Elmerdahl
Steffen Holm Witsø
Elevrådsrepræsentanterne Hans
Emil og Aya

Jeppe Solløs Rasmussen
Camilla Rudebeck Juhl
Christina Elkjær
Mette Roed Høg
Rashid Oso
Steffen Holm Witsø
Vivi Brit Nielsen
Aya Mazen Esskandarani
Hans Emil Engelstad Bøhrnsen

Nanna Stryhn-Johnsen
Caja Fournaise
Ulla Lassen
Bo Ramsing
Birgit Dyngby
Mette Elmerdahl

Emne:

Beslutning/referat:

1.

Nyt fra elevrådet

Udsat

2.

Info fra FRO

På FRO mødet var der oplæg om flg.:
Rullende skolestart
Dagtilbudssamarbejde
Bedre samarbejde og model mellem
skole og dagtilbud
Aktiv transport for børn og unge –
forskellige ideer og tiltag, som evt. kan
bruges hos os.
Næste møde afholdes efter jul, hvor
det forventes at nedlæggelse af
modtageklasserne vil blive drøftet.
Husk, at der er mulighed for at komme
med punkter til dagsordenen.

3.

Budget – status v. Ulla Lassen

Gennemgået.
På næste møde forelægges
budgettet/regnskabet igen, hvor
forbruget på 1,5 og 3,5 %’s puljerne
også fremlægges.

4.

Budgetlægningsprincipper

Til budgettet ønskes som bilag en
oversigt over fordeling af lønmidlerne.
På næste møde fremlægges oversigt
over forbrug på 1,5 % og 3,5 %’s
puljerne, så dette kan danne grundlag
for beslutning om og i givet fald hvor
mange %, der fremover skal trækkes til
en pulje. Dette indskrives i budgetlægningsprincipperne.

5.

Trafiksituationen ved skolen
 Se udkast til skrivelse v./Mette Roed Høg

Udkastet drøftet og revideret.
Tilrettes, hvorefter det udsendes til
alle forældre
Der blev gjort opmærksom på, at der
kommer en kampagne i hele
kommunen i foråret.

6.

Skolebestyrelsens vision
 Hvordan kunne den se ud/lyde?

Udsat.
Det blev foreslået at afholde et skolebestyrelsesmøde udelukkende med
dette punkt

7.

Skolebestyrelsens årshjul – udkast

Udsat

8.

LEAPS
 Evaluering af udstillingsaftenen
 Generel information

Gik fantastisk godt. Virkelig mange
besøgende og alle havde gjort et
kæmpe stort stykke arbejde. Der var
gode og vigtige budskaber.
Unesco har bemærket, hvordan skolen
arbejder med de 17 verdensmål, hvor
hele skolen har fokus på verdensmålene. De vil gerne have dette
udbredt til andre skoler.
Meningen med fokus på verdensmålene er, at elever helt fra 0. klasse
skal lære, at det hjælper at gøre noget.
Det virkede godt, at skolebestyrelsen
var synlig på udstillingsaftenen
Det opleves at være for kort tid med 2
timer, da det var svært at nå rundt og
se det hele og gå i dybden.
Øvrige kritikpunkter:
De små børn drukner i mængden af
mennesker – dette har også været
drøftet meget og er der fokus på
Evt rullende start på 0. – 3. årgang –
Svært for forældre med børn på flere
årgange og så er udstillingsaftenen et
skoleprojekt

Kortere præsentationstid for de små
elever
Garderobe mangler
Der var en flot helhed på aftenen
Er en kulturbærende aften for skolen.
Det blev foreslået, at der udsendes en
form for evaluering/feedback til
forældrene.
Mange forældre har brug for at få at
vide, hvordan de skal agere denne
aften – der kunne evt. udsendes
forventninger til forældrene
Udstillingsaftenen opleves som en stor
succes.
Der blev orienteret generelt omkring
Leaps, bl.a. at der afholdes dansk- og
matematik-konferencer på alle
årgange. Dansk-konference inden jul
og matematik-konference inden
vinterferien.
På et kommende møde ønskes de
forskellige årgange gennemgået for at
se, hvordan eleverne ligger fagligt.

9.

Meddelelser:
 Effektivisering
 Toiletforhold v./Ulla Lassen

Alle modtageklasser lukkes.
Udslusningen sker fra 1. april og frem
til sommer, men det betyder, at elever
allerede fra 1. januar kan komme
direkte ind i klassen på skolerne. Vi
ved endnu ikke hvor mange der
kommer.

Der blev givet en orientering om de
indsatser der er og dem, der
forventes igangsat omkring
toiletforhold. Der er lavet aftale
med sundhedsplejen om at der i
første omgang iværksættes
undervisning om toiletadfærd i
indskolingen og på 4. årgang.
9.

Punkter til næste møde 18. december 2018:
 Præsentation af skolens patruljer
 Budgetlægningsprincipper
 Budget/regnskab
HUSK, der er lidt julefrokost i forbindelse med dette
bestyrelsesmøde.

10. Eventuelt:

Venlig hilsen
Jeppe Solløs Rasmussen / Mette Elmerdahl

Der blev efterspurgt bedre
belysning på stien fra hallen over ti
skolen.
Der mangler cykelparkering ved
Sønderskov Hallen

