Skolebestyrelsesmøde

Skalmejeskolen, tirsdag den 19. maj 2015.
Deltagere:

Afbud:
Fraværende:
Referent:

Forældrerepræsentanter: Almind, Mette, Carina, Thomas, Lene, Fatima, Henrik.
Lærerrepræsentanter: Connie, Debbie.
Ledelsen: Birte, Lone
Elevrådet.
Debbie, Henrik, Lone, elevrådet.
Birte

Mødeleder:

Almind

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra den 15. april 2015.

Referat:
Referatet blev godkendt.

2.

Nyt fra elevrådet.

3.

Nyt fra lærergruppen.

4.
5.

Overgangen til Sunds Skole.
En gennemgang af proceduren i forbindelse med 6. klasses
overgang til Sunds Skole.
Timetalsplanen for kommende skoleår.

Elevrådet var fraværende.
De gennemførte i april en meget vellykket trivselsdag for alle
skolens børn.
Skalmejefesten fylder meget, men det går godt – også at
børn og lærere er blandede på nye måder.
Det er første år med Skalmejefest og ny arbejdstidslov, så
Procedure for overgang fra Skalmejeskolen til Sunds Skole
blev uddelt og gennemgået.

6.

Evaluering af skole/hjem samtalerne.

7.

Førstegangsforældremødet med børn den 1. juni 2015.

Timetalsplanen for kommende skoleår blev uddelt og gennemgået.
En drøftelse af elevplanen og skole/hjem samtalen. Det er
vigtigt, at der er en skole/hjem samtale i tilknytning til udlevering af elevplanen.
Næste år afholdes kun en skole/hjem samtale. Bestyrelsen
har et ønske om, at samtalen er længere tid end i år.
Følgende melder sig til at deltage i mødet: Lene, Thomas,
Mette og Fatima.

8.

Lene giver en kort orientering om Viden- og erfaringsseminaret for skolebestyrelser.
 Skole/hjem samarbejdet.
 Digitalisering.

9.

Meddelelser:
 Skoleledelsen
 Bestyrelsen

10. Evt.

Lene har deltaget i Skole og Forældres ”Viden- og erfaringsseminar for skolebestyrelser”. Hun beklager, at ikke flere fra
skolebestyrelsen deltog.
Lene giver et kort referat af indholdet. Hun fremhæver følgende:
Video-konference med andre skoler til gensidig inspiration.
En præsentationsvideo fra Sunds Skole til børnene på Skalmejeskolen.
Lektiecaféer organiseret på andre møder.
Skolelederen:
En lærer går på pension 1. oktober 2015.
Fagfordelingen er på plads, og skemalægningen så småt i
gang. Fagfordelingen er forløbet helt uproblematisk.
Bestyrelsen:
Almind har deltaget i samrådsmøde den 18. maj, emnet var
skole/hjem samarbejde. Herning Kommunes resultat i ministeriets trivselsundersøgelse kan se på ministeriets hjemmeside.
På samrådsmødet blev endvidere drøftet buskørsel (ikke relevant for Skalmejeskolens børn).
Der er nu opsat hjertestarter ved klubhuset. Vi skal have et
skilt på skolens dør, der viser, hvor hjertestarteren er.
Thomas har haft kontakt til teknisk forvaltning vedrørende
trafiksikring af Linåvej og Skalmejevej.
Søren Peter vil gerne inviteres til et bestyrelsesmøde.
Den 9. juni er der fælles møde mellem Skalmejegården,
Skalmejeskolen og fodboldklubben vedr. Vision 2020.

Punkter til næste møde:



Mødedatoer for kommende skoleår.
Punkter til kommende skoleår.

OBS: Næste møde mandag den 15. juni begynder kl. 17.30. Efter mødet spiser vi sammen.

