Skolebestyrelsesmøde

Skalmejeskolen, tirsdag den 17. marts 2015.
Deltagere:

Afbud:
Fraværende:
Referent:

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

Lone

Mødeleder:

Almind

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra den 23. februar 2015.

Referat:
Referatet er godkendt.

2.

Nyt fra elevrådet.

Elevrådet fortalte om trivselsdagen, som skal foregå fredag
den 24. april.
Elevrådet har evalueret dette skoleår:
 Forslag om at min tid varer 45 min. i 4 dage.
 Gerne mere bevægelse, gerne midt på dagen.
 Nogle timer er meget lange, kræver afveksling

3.

Nyt fra lærergruppen.

Overenskomsten blev vedtaget ved urafstemningen.
Lærerne er startet på skolehjemsamtalerne. De fire gradueringer i elevplanen er for lidt. Det kunne være de samme
gradueringer, som i de nationale test
Der mangler en beskrivelse til forældrene af gradueringerne.

4.

Brug af Intranet. Skal der udarbejdes principper for forældres brug af Intranet?

Det der af forældre lægges på forældre Intra skal handle om
skolen, børnene og forældrene. Skolebestyrelsen vil udarbejde principper herom.
I principperne skal der stå præcist, hvad der må skrives om.
Ledelsen laver et udkast til principper til næste skolebestyrelsesmøde

5.

Skolemad.
Sunds Grill kommer cirka et kvarter omkring kl. 20 og fortæller om deres tilbud.

John fra Sunds Grillen fortalte om tilbuddet om at levere skolemad en gang om ugen.
Vi skal finde en holdbar løsning for både Sunds grillen og
Skalmejeskolen.
Vi drøftede hvilke retter, det kunne tænkes at børnene vil
gerne have at spise.
Vi har en udfordring med transport af maden og betaling af
transporten.
Forældre skal betale et startgebyr.
Skolen undersøger prisen hos Brøchner.
Det er planen at skolemadsordningen starter op efter sommerferien.

6.

Facebook. Skal skolen have en Facebook-profil?

Vi drøftede følgende spørgsmål:
Hvad skal siden bruges til?
Kan vi tiltrække nye elever via face-book?
Hvem skal stå for at vedligeholde siden?
Vi drøftede i øvrigt fordele og ulemper ved en face-book profil.
Hvordan kan vi profilere os bedre?

7.

Tysk. Debbie giver en orientering om undervisningen i faget tysk.

Skolebestyrelsen besluttede ikke at oprette en face-book profil.
Debbie fortalte om tyskundervisningen på Skalmejeskolen.

8.
9.

Min tid.
Lærerne giver en orientering om indholdet i Min Tid.
Meddelelser:
 Skoleledelsen
 Bestyrelsen

Connie og Debbie fortalte om Min tid på Skalmejeskolen
Skoleledelsen.
o Oplyste om personalesituationen
o Fortalte om en ændret indskolingsmodel.
o Skalmejefest den 21. maj
o Vi er i gang med at planlægge næste skoleår.
Formanden
o Har svaret på en henvendelse til skolebestyrelsen
o Oplyste om et viden- og erfaringsseminar

10. Evt.

Stærk trafik på Linåvej. Ønske om en forgængerovergang
blev udtrykt. Thomas undersøger videre.
Vi bestiller folie til vinduerne i 6. klasse.
Næste møde: den 15/4 2015
o Evaluering af forældresamtaler.
o Principper om Intra
o Høringssvar

