Skolebestyrelsesmøde

Den 5. februar 2014

Skolebestyrelsesmøde

Ordinært møde kl.18.30 – 19.30

Forældrerepræsentanter

Henrik Højer (Marie 2.A) HH
Bo Elrum Hansen (Kamilla 9.F) BH Sygemeldt
Jeannette Vinge Venderby (Thejs 3.B) JV
Mette Damsø (Sune 8.C) MD
Christina Fabricius (Freya 0.b)
Ditte Hoffmann Lind Jepsen (Falke 1.a)
Elvin Vestergaard Pedersen Odgaard (Mathias 3.b, Jonas
5.a, Toke 9.a) EO
Uffe Rasmussen UFR
Lisbeth Mathiasen LIME

Medarbejder repræsentanter

Skolens ledelse

Majbritt Jensen MAJE
Lars Hansen LAHA

Dagsorden

Referat
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Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

Godkendelse af referat

Godkendt, med rettelse om elevplaner:
Skolens ledelse følger op på skolebestyrelsens spørgsmål
Et godt møde med mange gode input fra forældrene. Emner
som forældrene ønsker der bliver lagt særlig vægt på er
 Lektier/lektieintegration
 Bevægelse både planlagt og fri, både pulsen op og
pulsen ned.
Frikvarter som børnenes tid
Er beskrivelse af skolens trivselstiltag overført til den nye
hjemmeside?
Hvad er vores mål ift?
Procent stigning af hvor mange lokale børn der vælger den
lokale skole?
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Input fra mødet med forældrene
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Fortsat drøftelse af LUP
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Bordet rundt

Skolebestyrelsen vil gerne have sammenskrivningen af
erfaringerne i arbejdet med den nye skolereform som
evalueres i marts måned 2015 første gang.
Skolebestyrelsen ønsker også få ledelsens
nyhedsbrev/informationer til personalet om arbejdet med
reformen. Skolebestyrelsen vil gerne på et senere møde drøfte
holddeling, herunder fordele og ulemper ved kønsopdelt
undervisning og inklusion.
JV: Problemstilling at der vises film og spil i klasserne som
ikke er alderssvarende. Vi følger reglerne for området.
EO Har set ny praksis ift trafikvagt i krydset ved Fuglebakken
som faktisk gør visse situationer mere problematiske. Dette
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tager ledelsen fat om straks.
MD: Kan udskolingseleverne få et hurtig- læsningskursus?
Der er ansat en læselærer på Center 10 med særlig ekspertise
her. Måske kan der laves samarbejde med dem.
HH: Kan vi sikre, at der i forbindelse med overgangen til
ungdomsuddannelserne gives besked om børn, der har f.eks
læsevanskeligheder, så der kan sættes ind straks ved
overgangen fra folkeskolen?
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Nyt fra ledelsen

Møde i dag med SFO personalet om skolereformen og om
hvordan vi kan organisere os fremadrettet. Meget mere
information, når vi kommer tættere på beslutningen om
hvordan vi skal gøre det.
Invitation til møde om, hvordan forældre fremmer
fællesskabet i folkeskolen uddelt.
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De næste møder

Møde i skolebestyrelsen tirsdag den 4/3 kl. 18.30 – 21.00
Punkter til drøftelse;
 regnskab 2013/budget 2014
 kvalitetsrapporten
 høring og FU-området
Møde for alle forældrebestyrelser i
Møllevang/Charlottehøj/Dr. Alexandrines/FADL om Den
optimale skolestart følger
Åben skole onsdag den 5.3, den 2.4, 7.5 og 4.6.
Datoer for kommende skolebestyrelsesmøder følger
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Eventuelt

