Referat Skolebestyrelsesmøde
Engstrandskolen
5/11- 2018
Emne: Skolebestyrelsens ordinære bestyrelsesmøde
Data om mødet
Dato: 5/11-2018
Tid: 17.00 – 20.00
Sted: Personalerummet
Referent: Elin Christensen
Afbud fra Ajaz og Kathja

Mødedeltagere:
Bent Roldgaard
Helle Graff-Nielsen
Kathja Dam-Jensen
Ajaz Walayat
Casper Cleemann
Ditte Rasmussen
Jan Overgaard
Ditte Kappelgård
Martin Roal-Arbøl
Jesper Rud Christoffersen
Elin Christensen
Stina Ravn Kræmer
Thomas Pedersen Friis
Elevråd

Dagsorden:

Referat:

1. Udlevering af
materiale til nye 1.
maj-børn

Mange positive tilbagemeldinger fra turen

2. Forretningsorden
Opdatering

Udkast til forretningsorden blev omdelt.
§7, 19 sammenskrives
§22 opdeles
§3 styrelsesvedtægt tjekkes
Bestemmelser vedr. ekstraordinære møder tilføjes.
Elin redigerer. Nyt udkast tages op på næste møde.

3. Årshjul
Bestyrelsens
årshjul – nye input

4. Principper

Der planlægges med 5 møder om efteråret og 5 om foråret.
Emner der medtages i årshjulet er f.eks.
Budget, indskrivning, klassedannelse, skolens økonomi,
resultater, trivselsundersøgelse, forældretilfredshedsundersøgelse, revision af principper, revision af årshjul.
Thomas laver udkast til årshjul
Der er behov for udarbejdelse af nye principper.

Gennemgang af
eksisterende samt
prioritering af nye

Et nyt sæt ordensregler prioriteres højt. Skolens ledelse
udarbejder et forslag til adfærdsregler. Heri skal det være
tydeligt hvilke forebyggende og indgribende handlinger, der
iværksættes.
I MED-regi arbejdes med en lokal voldspolitik.

5. Arbejde i udvalg
Drøftelse af muligheder for dette

Der var enighed om, at det er en god ide, at SB kan nedsætte
mindre udvalg/arbejdsgrupper.

6. Trivsel
Status

I indeværende skoleår er etableret et vejlederteam bl-a med
henblik på at stimulere elevernes faglige og sociale trivsel.
Desuden gennemføres forebyggende trivselsforløb på udvalgte
årgange.
VI drøftede tillige, hvorledes vi som skole og forældre modtager
nye børn og deres forældre. Et oplagt emne at udarbejde
principper for.

7. Nyt fra
• SKOK
• Ledelsen
• Elevråd
• Medarbejderne
• Udvalg

SKOK: Næste møde på Præstemoseskolen den 22/11
Ledelsen: Uge 48 – Skolens 40 års fødselsdag markeres.
Forældretilfredshedsundersøgelse pågår lige nu.
Der er ansat en pædagog pr. 1/12 samt 2 barselsvikarer. Én pr.
15/11 og én pr. 1/1. Der er sørget for et overlap, så der kan ske
en god overdragelse mellem personalet.
Elevrådet ikke indkaldt til dette møde, da de ikke skal deltage i
besøgsrunden.
Medarbejdere: Der er indledt forhandling om ny lokal
arbejdstidsaftale.

8. Evt.

Der er afsat et stort beløb til grønt initiativ. Naturfagsvejleder er
orienteret.
Der er planer om udvidelse af Frihedens indkøbscenter seniorboliger på 1. sal samt ”Drive in Burgerbar”. Vi skal være
opmærksomme på inddragelse af SB, når materiale sendes i
høring.

Kommende møder:
3/12, 4/2, 11/3, 8/4, 6/5, 3/6
Hyttefad – punkter til kommende SB møde:
Præsentation af ny afdelingsleder
Økonomi
Fraværsgennemgang 2. kvartal
Princip for vikardækning - gennemgang og præcisering
Princip for sukker og andre søde sager
Principper vedr. skolehjem-samarbejde – eksempelvis kommunikation omkring ugeplaner
Principper for modtagelse af nye elever

Årsager til udmeldes af børn fra Engstrandskolen

