Referat af Skolebestyrelsesmøde d. 15/8 2018
Fraværende anmeldt: Eleverne
Referent: Chara Harries Jacobsen

0. meddelelser

v. formanden: Signe informerer om det årlige landsmøde v. Skole/ Forældre, det
afholdes 23. -24. november, vi kan deltage med 2, og det finder vi ud af, hvem bliver.
Vi er inviteret til at deltage i forældremøder i hhv. 1., 7. og 8. årgang. Vi deltager for
at fortælle lidt om vores arbejde, men også så forældre kan stille spørgsmål. Chara
deltager i 1. klasse, Camilla i 7. og Signe i 8. årgang. Vi laver, som altid en liste over
hvem, der er kontaktpersoner for hver årgang, den er dog ikke på plads endnu.
Desuden er der kommet mail fra Skole/ Forældre og nogle intromøder, de inviterer
til. Vi afventer dato og form.
Elevråd er stadig ikke konstitueret, det kommer.
Skolen v. Bjarne Nielsen: Skoleåret startede med 2 dages seminar for hele personalet
i Nyborg.
Vi er pt. 47 elever flere end sidste år, det er positivt for skolen. Vi er tilvalgt og en
attraktiv skole, hvilket vi er glade for. Det skyldes bla. en ekstra
overbygningsklasse.
Vi har pt. 29 elever i 2 klasser, hvis antallet er stationært 1. maj, skal vi beslutte om
klasserne skal deles eller hvad der skal ske. Vi får formentlig ikke dispensation til at
køre med så store klasser.
v. medarbejderne: Vi har fået en god start! 10. årgang er meget aktive, og har vejret
med sig. I grundskolen, er der god ro til at etablere sig.
Læringscentret kan dog godt mærke besparelserne, der er ikke åbent så mange timer
og der er også meget ventetid og lidt udfordringer på den bane.
7. klasse har introuge og der influerer lidt på resten af overbygningen, der er lidt

uro, vikartimer osv. Men snart er alt tilbage til normalt, og hverdagen begynder.
Der er kommet nye toiletter, og det er en af de ting Elevrådet har kæmpet meget
for, de er stolte og føler ejerskab over det projekt. Det er virkelig dejligt at høre og
se at deres arbejde nytter.
9. klasse tager snart til Berlin.

1. Valg af Næstformand

Camilla bliver næstformand

2. Budget FMK 2019

Som formand for MED udvalget informerer Bjarne om, at de opfordrer til fælles
høringssvar, som skal udarbejdes af Bjarne (formand MED), Steffen (næstformand
MED) og Signe (Formand SKB), og sendes senest på onsdag. Det vedtages at dette
udføres.
Vi vil koncentrere os om 2019, og ikke længere frem i tiden. Det er primært
områderne som 2. lærerordning, inklusion og svømmeundervisning vi vil fokusere
på.
Udover dette høringssvar, vil alle skolebestyrelser i kommunen holde et møde og
ligeledes lave et fælles høringssvar, det er ligeledes besparelserne i inklusion, 2.
lærerordning og svømmeundervisningen vi vil have som fokuspunkter. Vi vil
ligeledes lægge vægt på hvor meget vi i forvejen er skåret på og hvor lidt attraktiv
vores kommune/ by vil blive hvis vi bliver ved at skære i vores børn/ unge/ skoler og
de ting, som skal danne rammen om fremtiden. Det er simpelthen ikke holdbart og
innovativt i vores optik.
Vi har drøftet indtægtstigningen omkring at de vil sætte egenbetaling på SFO op,
det er ikke noget vi vil sætte over de andre fokuspunkter, og velvidende at vi ikke
kan få det hele, vælger vi at forsøge at ramme dem på de punkter vi virkelig mener
går ud over vores børn, og det er helt klar når de vil skære penge fra inklusion, 2.
lærerordning og svømning. Desuden drøfter vi hvor lille en besparelse det handler
om, ift. Svømning, så det næsten virker forsvindende lidt i et kommunalt budget.
(812.000kr, som er transportudgiften). Vi drøfter om man kunne ændre formen på
svømmeundervisningen, så der i stedet for en time om ugen laves moduler måske 1
eller 2 gange om måneden og dermed måske sænke transportudgiften.

Nogle af vores argumenter er, at pt. Er kvaliteten i vores skole god, og tallene viser
tydeligt at når der er ro i en skole, så stiger niveauet, så det er godt givet ud ikke at
rode rundt i tingene hele tiden. Vi oplever at folkeskolen trækker elever fra friskoler
og hvis man vil have politisk indflydelse på børnene og deres undervisning, så skal vi
have dem i en folkeskole. Derfor skal vi bevare den gode kvalitet.
Vi drøfter rigtig længe hvordan vi når ind til politikkerne.

Bjarne, Signe og Steffen laver høringssvar, som sendes rundt til alle medlemmer af
SKB, vi kommenterer osv. Og endeligt sendes det ud onsdag i næste uge.

3. Kvalitetsrapport

SKB gennemgår rapporten og konstaterer vi generelt placerer os fint. Vi er rigtig
gode til at løfte nedefra, og vi vil gerne være bedre til at løfte mellemgruppen og de
allerdygtigste elever. Det er vores mål at blive bedre her. Vi drøfter særlige tilbud,
trivsel og andre måder at løfte eleverne.
SKB vil kontinuerligt følge, om vi bliver bedre til at løfte vores elever, sådan som
vores mål er pt.
Trivsel på tværs af special og almen er stigende og der er generelt et godt flydende
sammenhold mellem børnene.

4. Evt.

Ved forældremøde i 4.a er Tim blevet spurgt til cykelparkeringen, som vi tidligere har
varslet ville komme. Den blev sat i bero, da der kom nedskæring og reducering i
personalestaben, og derfor var man nødsaget til at udskyde dette projekt på
ubestemt tid.
Vi taler om forskellige muligheder for at imødekomme behov og ønsker herom.
Cykelparkering bliver et punkt på næste dagsorden.
Vi geninformerer om Kiss-and Go området i skolegården optil Lombjergevej, og om
at vi ønsker cyklister ind ad Tingagervej og ned langs stien, for at undgå potentielt
farlige situationer på den meget trafikerede P-plads om morgenen.

