Skolebestyrelsesmøde
Skolebestyrelsesmøde
Forældrerepræsentanter

Medarbejder repræsentanter
Skolens ledelse

Den 4. december 2013
Ordinært møde kl.18.30 – 19.30
Julefrokost kl. 19.30-21.00
Henrik Højer (Marie 2.A) HH
Bo Elrum Hansen (Kamilla 9.F) BH orlov
Jeannette Vinge Venderby (Thejs 3.B) JV
Mette Damsø (Sune 8.C) MD
Christina Fabricius (Freya 0.b) CF afbud
Ditte Hoffmann Lind Jepsen (Falke 1.a) DJ,
Elvin Vestergaard Pedersen Odgaard (Mathias 3.b, Jonas
5.a, Toke 9.a) EO
Morten Knudsen MOK
Lisbeth Mathiasen LIME
Majbritt Jensen MAJE
Lars Hansen LAHA

Dagsorden

Referat

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

Godkendelse af referat fra mødet i
november

Godkendt og udsendt

3

Bordet rundt. Nyeste input fra
forældrene

EO: Er glad for at trafikplanen er sat på dagsordenen på et
senere møde. Mener ikke umiddelbart, at den er at finde på
hjemmesiden.
JV: Vil gerne have undersøgt, hvorfor fodgængerovergangen
på Fuglsangs Allè er nedlagt. LAHA undersøger det til næste
møde.
JV fortalte at 3.b havde været i lokalavisen i forhold til
projektet At bygge bro mellem generationer.
JV fortalte om den alternative kalenderpakke, de har i 3.B,
hvor børnene har en pakke med hjemmefra til børn i den 3.
verden.
HH: Hvilke forventninger kan man have til et forældremøde
og forældresamtaler?
MD: hvordan fastholder vi børnene på mellemtrinnet?
Hvordan sikrer vi, at børnene ikke bliver fastholdt i bestemte
roller
Hvordan gør vi forældremøderne bedre og mere
vedkommende?
MD har været til et dialogmøde med rådmanden, hvor der blev
snakket om at inddrage andre end forældre i
skolebestyrelserne. Det kunne være repræsentanter for lokale
klubber etc.
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LUP Input fra forældrene siden
sidst:
a) Vikaraftaler
b) Elevplaner.
c) Trafik
d) Inklusion:

Den 4. december 2013
Referat
Det kommer til høring i januar.
MD har deltaget i et møde om unge og alkohol i SSP regi. Den
store indsats der har været, har båret frugt. Alle undersøgelser
viser, at der bliver drukket meget mindre alkohol blandt unge
end tidligere
a) MAJE uddelte retningslinier for vikarindtag som vores
vikardækkere bruger, når de indkalder vikarer.
I de timer hvor pædagogerne fra SFO er med i
undervisningen overtager de ansvaret, så der ikke
bruges ikke-kendte vikarer i disse klasser. Det er en
procedure vi gerne vil udvide.
Desuden tilstræbes det altid at bruge den samme vikar,
som er kendt i og med klassen.
b) Sættes på et kommende møde
c) Sættes på et kommende møde
d) Temamøde 5.2 i forbindelse med åben skole og
temanummer af Møllenyt januar/februar vil komme til
at omhandle inklusion. Begrundelsen er blandt andet at
det er rart for forældre med børn med særlige behov at
andre forældre ved, hvad der sættes i værk, for at sikre
at alle børn i klassen har det godt.

5

Sager fra ledelsen
a) Kompetencecenter for
sprog og kommunikation
b) Lokal Udviklings Plan

a) MAJE fortalte om hvor langt vi er i processen med at
oprette Kompetencecentret for sprog og
kommunikation. Det får til huse på Spættevej.
Talehørekonsulenterne er ansat og der forventes ansat
en afdelingsleder i starten af det nye år, som både vil
skulle indgå i dette arbejde, men som også skal løse
andre opgaver i indskolingen.
b) Udleveret på mødet og vedlagt som bilag. Vi drøfter
den på næste møde
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Kommende sager

Se punkt 5
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Eventuelt
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Næste møde

Morten Knudsen går nu på orlov frem til juni 2014. Uffe
Rasmussen deltager som suppleant
Onsdag 8. januar kl. 18.30

