Skolebestyrelsesmøde, tirsdag d. 27. februar, kl. 17.00 – 19.00
Referat
Tilstede:
Hanne, Poul, Sara, Marianne, Mette, Martin, Toke, Torry, Lise, Mette, Søren, Biola og Marc
1. Godkendelse af referat fra d. 16/1-2018

(vedlagt)

Referat blev godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Punkt 4 udgik – udsættes til næste møde.
3. Klassesammenlægning

v/Lise

Lise orienterede om brevet, der blev fremsendt til forældre. Der er møde onsdag d. 7/3 med forældre på årgangen.
Det er besluttet at vi vælger at dele den ene klasse. Vi gør det ud fra begrundelsen om ”Mindste
indgriben /Mindste forstyrrelse”
Hvis vi ville have valgt at splitte de tre klasser op og danne to helt nye vurderes, at det giver unødig
forstyrrelse, når eleverne efter et år skal op på mellemtrinnet og igen have nye lærere
Der er et ønske fra personalet til forældrene om, at de skal have tillid til, at personalet kan lave 2
gode homogene klasser ud fra deres kendskab til børnenes sociale og faglige forudsætninger.
Hvis der er ønske om at følge bedste ven, vil vi tilstræbe at imødekomme dette.
Teams’ene på årgangen er i gang med at lave aktiviteter, der skal ryste børnene sammen:
- Der bliver SFO fest i april.
- Fælles lejrtur.
- Fælles fødselsdage.
- Legegrupper .
- De nye klasser kan starte omkring 1. maj
Processen med klassesammensætningen skal gøres så kort som mulig.
4. Årets tema: Elevtrivsel
Punktet rykkes til næste møde
5. Budget og regnskab

v/søren
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Søren fremlagde budget og regnskab.
Skolens regnskab gav et lille minus, men der er fortsat et akkumuleret overskud.
SFO ’ s regnskab gav et overskud og der er fortsat et akkumuleret overskud i SFO.
Alt i alt viste regnskabet en meget sund økonomi og det blev godkendt.
6. Skolebestyrelsesvalg
Villige til genvalg
Trine, Sara, Marianne, Martin og Mette
Ikke på valg
Biola, Hanne
(Henrik og Poul flytter)
Forældre der ønsker at stille op:
Mikkel (kommende 0. kl. forælder) Maria (mor i 0. A).
Det betyder, der er 9 forældre. Det er et fint udgangspunkt.
Det bør drøftes om der i bestyrelsen skal sidde eksterne folk. Det blev diskuteret og holdningen er
at det skal der ikke, men at vi husker på at invitere gæster, når det giver mening.
Der er også mulighed for at drøfte punktet næste gang.
Lise fremlagde flg. procesplan:
27. februar
25. april
7. maj
14. maj
22. maj
30. maj
30. maj

LT orienterer skolebestyrelsen om det forestående valg og drøfter forslag til
lokal valgkampagne
LT orienterer via forældreintra om valg samt procedure og frist for opstilling af
kandidater
Frist for opstilling af kandidater
LT offentliggør valget og kandidatliste via forældreintra, herunder frist for at afgive stemmer samt indkaldelse til valgmøde
Skolen afholder valgmøde
Frist for afgivelse af elektronisk stemme
LT opgør valget

Punktet blev godkendt.

7. Elevernes rygevaner

(bilag)

Rådmand Thomas Medom har sammen med Rådmand Jette Skive og
lokalforeningsformand for Kræftens Bekæmpelse Lone Bøgely sendt en
opfordring til skolebestyrelserne om at sætte unges rygning på dagsordenen
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Emnet blev diskuteret. Det opleves pt ikke som et problem.
Forslag: Invitere elevrådsrepræsentanter til et møde vedr. emnet. Det kommer på mødet i april.
8. Punkter til næste møde
Årets tema: Elevtrivsel
Klassesammenlægning
Næste skoleår – herunder reduktion i timetal, personale
Elevrygning
9. Meddelelser og evt.
-

Der er Vorrestrup i uge 12. Vivi giver besked til bestyrelsen, hvis der er brug for hjælp.
Der har været tur for alle trivselsledere, som belønning for deres indsats. Det var en god tur.
Personalet er startet med Bootcamp.
Torry orienterede om OK 18.

Ref/ Marc Nøddesbo

