Skolebestyrelsesmøde, tirsdag d. 22. januar, kl. 17.00 – 20.00

Dagsorden
Afbud: Hanne, Sarah, Marianne, Maria, Martin
Kl. 17.00 – 19.00

1. Godkendelse af referat fra d. 20/11
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Klassesammenlægning

Bilag

v/ MA, LT,

Principper vedlagt, se s. 7

Vores nuværende 0-årgang er meget lille elevmæssigt, pt er dr 25 elever i alt. Ledelsen foreslår at
eleverne samles i én klasse i det nye skoleår
Det er ikke bæredygtigt hverken for børnefællesskabet eller for økonomien med to så små klasser.
Økonomisk vil én klasse mindre betyde 1,3 stilling mindre.
Marc Nøddesbo præsenterede processen ift. orientering af personale, forældre og elever. Klassen
vil blive lagt sammen til juni så de går på sommerferie som én samlet klasse.
Bestyrelsen bakker op ift. klassesammenlægning

4. Årets tema

v/Trine, Mikkel

Præsentation af interview og det videre forløb

Der blev præsenteret 7 interviews ift. ”Elevtrisel og fællesskaber”. Herefter blev essensen fra interviews’ene drøftet med henblik på det videre arbejde.
Stikord er blevet skrevet op på planche
Essensen:
• Tolerance, fællesskab er givtigt for alle både elever og personale.
• Kan elever hjælpe hinanden ift. trivsel være ambassadører for hinanden
• Traditioner skal vi værne om- de styrker fællesskabet og mange sætter pris på dem.
• Ledelse skal sætte rammerne, så man holder fast i de procedurer vi har bla. ift. venskabsklasser.
• Styrket forældresamarbejde med personalet om klassefællesskabet.
• Hvordan skaber man det bedste fællesskab i en klasse, kan bestyrelsen have indflydelse på
det. Forældres indflydelse på fællesskabet.
• Fællesskab hvor elever hjælper hinanden, medindflydelse og medansvar.
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LT sender ud til koordinatorgruppen, som sætter det på som punkt til afdelingsmøderne, hvorefter
deres tilbagemeldinger bidrager til bestyrelsens arbejde d. 26/2

5. Punkter til næste møde, d. 26/2

Regnskabsafslutning og budget 2019
Opsamling på årets tema

6. Meddelelser og evt.
Vores område bliver nedlagt og omdannet til nye distrikter pr 01.02.19. Vi har før tilhørt
Randersvej. Vi bliver en del af det, der kommer til at hedde distrikt Nord, hvor der skal ansættes en Børn og unge Chef.
Ref/ Mette Nielsen

