Referat: Skolebestyrelsesmøde onsdag den 25. april 2018 kl. 17.00 – 20.00
i personalerummet
Fra 18.00 – 20.00 med deltagelse af SFO-forældrerådet og (måske) AKVA’s
forældreråd
Skolebestyrelsen holder ordinært møde kl. 17.00 – 18.00 med følgende dagsorden:
Deltagere: Kristine, Dorthe, Søren, Flemming, Susan, Jens SH, Thomas, Ulrich
Afbud: Jan, Morten
Dagsorden byttes, således der startes med den fælles dagsorden.
Fra SFO: Marie, Kim (KS), Panuna, Heidi
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt
2. Korte meddelelser
Hvis konflikt: specialklasselærer og -pædagoger er undtaget. Det gælder hele deres
skema, hvilket betyder, at der er mange enkelttimer i enkelte klasser. Formentlig
kommer de eksisterende skemaer til at køre, fordi vi ikke må lave om på lærernes
arbejdsfordeling. Det bliver forældrenes ansvar at sørge for at eleverne kommer
frem og tilbage.
Næste dialogmøde med rådmanden onsdag den 30.5. – ingen dagsorden eller lokale
endnu. Gerne med mange fra bestyrelsen.
Fælles dagsorden:
1. Orientering om indretning af lokaler til Håndværk og Design og Makerspace
2. Om skolens pædagogiske udviklingsområde med arbejdstitlen ”Vores Børnesyn” samt
omstrukturering af ressourcecenteret
3. Antimobbestrategi, herunder digitalt medborgerskab
4. Skolefest nu og i fremtiden
5. Aktuel orientering fra forældrerådene
6. Evt

1. Orientering om indretning af lokaler til Håndværk og Design og Makerspace
Redegørelse for, hvor vi er i processen, hvordan lokalet tænkes grundlæggende.
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Opmærksomhedspunkter:
Spørgsmål vedr. kodning af rummet – hvem kunne hjælpe med at tænke den bedste
indretning?
Forældreinddragelse kræver et klarere billede af, hvad projektet kan og hvad det
kræver af de involverede.
Hvad med støj, støv?
Hvad er makerspace for noget?
Bliver der frigivet lokaler i AKVA? Nej
2. Om skolens pædagogiske udviklingsområde med arbejdstitlen ”Vores Børnesyn”
samt omstrukturering af ressourcecenteret
Mette redegør for grundtankerne i strategien, det konkrete arbejde, der forgår,
både dagligt og på personalemøder (fx ved oplæg fra Center for Mentalisering og
Børn og Unge psykiatrien) samt for den aktuelle og fremtidige struktur i vores
nuværende ressourcecenter.
3. Antimobbestrategi, herunder digitalt medborgerskab
Er sendt ud som bilag, drøftes videre ved næste møde.
4. Skolefest nu og i fremtiden
Skolefesten flyttes allerede fra i år til september måned.
5. Aktuel orientering fra forældrerådene
* Skærmpolitik? Telefoner, ipads, computer, film i AKVA
På skolen har vi ladet det være op til årgangene for at samle erfaringer op.
Tages op efter sommerferien?
Sammenhæng til digital dannelse
Politik i SFO: ½ time spil, ½ time se, drenge, piger, adskilt
Søren: find ud af, hvordan og hvorfor er skærmen et problem
Flemming: hvis børn venter på skærmtid – omvendt kan det være meget
socialiserende
Emnet tages op til møde, gerne med AKVA
* Har vi overhovedet forældreråd? Ja!!! Referatet sendes ud snarest.
* Samarbejde SFO/AKVA/Skole omkring en konkret klasse. Hvem kontakter man for
at få afklaret til det? Ledelsen!
6. Evt
Skolebestyrelsesdagsorden:
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3. Godkendelse af budget
4. Godkendelse af timefordelingsplan
5. Skolebestyrelsesvalget

3. Godkendelse af budget
Regnskab 2017 og budget 2018 godkendes.
4. Timefordelingsplanen godkendes.
5. Thomas præsenterer proces og materiale til skolebestyrelsesvalg 2018.
Begge dele godkendes og materialet udsendes.
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