Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 3/12 2019, kl. 17:30 – 18:30
Afbud: ingen

Behandlingssager/indstillinger
1. Klasseforældreråd og revidering af princip for klassekasse
På et tidligere bestyrelsesmøde blev det besluttet, at vi skal have et princip for klasseforældreråd. Ledelsen
har sammensat et forslag til indhold i dette princip herunder også retningslinjer for klassekasse. Teksten er
inspireret af tidligere princip på Østermarkskolen og anbefalinger fra foreningen ”Skole og Forældre”.
På mødet var der en god og konstruktiv debat om form og indhold. Vi kom bl.a. frem til, at vi har brug for
en præcisering af form og indhold i hytteture og lejrskoler.
Ledelsen vil inden næste skolebestyrelsesmøde sende princippet med diverse rettelser til medlemmerne,
således at det kan godkendes på første møde i det nye år. Derudover har vi besluttet at udforme et princip,
der omhandler hytteture, lejrskoler og lign.
2. Deltagelse i skolebestyrelsesseminar d. 14/3 2020
Foreningen ”Skole og Forældre” har inviteret til skolebestyrelsesseminar i marts. Mødet foregår i Aalborg,
og både forældre, ledelser og elevrepræsentanter er inviteret. Overskriften er ”Sådan kan skolebestyrelsen
bruge data i sit arbejde”. Torben er foreløbig tilmeldt, - andre fra bestyrelsen kan stadig nå at tilmelde sig.
3. Deltagelse i arbejdsgruppe i forbindelse med etablering af børnehave/vuggestue
Solveig fortalte om de foreløbige tanker i forbindelse med etableringen af vuggestuen/børnehaven. Skolen
skal finde ny placering til både håndarbejde og pædagogisk læringscenter, PLC. Der er afsat et beskedent
beløb til skolen til lettere ombygning. Det er muligt for et skolebestyrelsesmedlem at være med i
arbejdsgruppen sammen med ledelsen og andre fra forvaltningen. Torben deltager i arbejdsgruppen.

Orienteringssager
Evt.





Ansøgningen om forsøgsvis at indføre karakterer i slutningen af 7. klasse er godkendt i byrådet og
er sendt videre til undervisningsministeriet
Skolens budget ønskes fremover som et fast punkt på dagsordenen 3-4 gange pr. skoleår, vi
indskriver det i skolebestyrelsens årshjul
Torben orienterede om hans deltagelse i byrådsmøde, hvor dagsordenen var fordeling af midler til
skolerne
Hjemmesiden bør opdateres, skolebestyrelsens info er forældet

Emner til kommende møder



Princip for hytteture, lejrskoler o.lign.
Budget

Meddelelser
a) Formand
Torben deltog i generalforsamling i ”Forældre og Skole” tidligere på året
b) Skoleledelse:
 Tak til Ann og Torben for deltagelse i ”Åbent hus” for kommende 0. klasses forældre og børn på
skolen i november. Der var mange besøgende, det var kort og godt med gode aktiviteter.
 Foredraget med Jens Andersen ”Klar til læring” var godt og kunne med fordel bruges igen.
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c) Elevrepræsentanter
 Der er elevrådsdag i morgen, hvor elevrådet med hjælpere har lavet en hel dag for fløj3-eleverne.
d) Medarbejderrepræsentanter
 Der er travlt med skole-/hjemsamtaler pt
 Mega fedt volleystævne for 9. årgang for nylig
Efter dette korte møde havde Lisbeth dækket op til bestyrelsen i Pusterummet, og der blev serveret
julemad og uddelt en lille julehilsen til bestyrelsesmedlemmerne, som tak for årets indsats.
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