Skolebestyrelsesmøde

Skalmejeskolen, tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 19.00
Tilstede:

Afbud:
Fraværende:
Referent:

Forældrerepræsentanter: Almind, Mette, Carina, Thomas, Lene, Fatima, Henrik.
Lærerrepræsentanter: Connie, Debbie.
Elevrepræsentanter: Sara, Anne.
Ledelsen: Birte, Lone.

Lone

Mødeleder:

Almind

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra 15. sept. 2014

Referat:
Referatet godkendt.

2.

Udkast blev rundsendt.
Mødet den 17.november 2014 flyttes til tirsdag den 11. november
2014.
Forslag til nyt fastpunkt til dagsordenen:
Nyt fra lærergruppen.

Udarbejdelse af årsplan for skolebestyrelsens arbejde.

Punkter til årshjulet:
-Førstegangsforældremøde.
-Nytårstaffel onsdag den 14. januar kl 17.30.
3.

Nyt fra elevrådet.
 Herunder orientering om elevrådets arbejde med børnenes trivselsundersøgelse.

Elevrådet fortalte om trivselsundersøgelsen.
Punkter der faldt i øjnene ved undersøgelsen
- Har ikke nogen at lege med.
- Bliver forstyrret i timerne.
Vi drøftede problematikkerne og drøftede hvad der kunne ligge i udtalelserne.
Elevrådet foreslog en legens dag for alle børn.
Trivselsundersøgelsen vil også blive drøftet i lærergruppen.

4.
5.

Orientering om skolebestyrelseskurset den 22.
september.
Kommandovej ved akut opståede situationer på
skolen (Lene Wille).

Vi hørte om skolebestyrelseskurset. Det var en god dag. Interessant
at møde andre bestyrelsesmedlemmer.
Spørgsmål som:
- Hvis jeg bliver ringet op af en journalist? Henvendelse til skolebestyrelsesformanden, som derefter kan henvende sig til
resten af bestyrelsen.
- Hvordan samles vi hurtigt i skolebestyrelsen, hvis der opstår
et behov: Skolebestyrelsesformanden eller Birte samler bestyrelsen.
Principper for forældrehenvendelse til forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer vedr. skoleforhold blev uddelt.

6.
7.

Forældrerådene. Strategi for rådenes arbejde.
(se bilag)
Skolemad.

8.

Status vedrørende lærernes arbejdstid.

9.

Meddelelser:
 Skoleledelsen
 Formanden

Retningslinjerne blev drøftet og godkendt.
Vi undersøger fortsat om skolemad kan lade sig gøre om tirsdagen.
Lone snakker med Ingrid og Connie.
Punktet drøftes næste gang.
Birte fortalte om lærernes arbejdstid og hvordan den fungerer på
Skalmejeskolen. Derefter drøftelse.
Skoleledelsen:
 Materiale fra skole og forældre blev rundsendt.
 Birte fortalte om budgettet for 2014.10.21
 Ansættelse af en ny vikar og ny pædagog.
Formanden:
 Almind omtalte artiklen i Herning Folkeblad fra den
23.september.

10. Evt.




Punkter til næste skolebestyrelsesmøde:
- Madordning
- Budget
- Fremvisning af skolen
- Skalmejeskolens målsætning
- Trivselsundersøgelsen

Hvordan får vi fortalt, hvad Skalmejeskolen står for.
Skalmejeskolen har sagt ja til af være med til nedgrave 60 stolper til O-løbs poster i Sunds.
Hjertestarter, vi søger Trygfonden om at få en.

