Dato og tid

Skolebestyrelsesmøde 19.00-21.00

Tirsdag den 18. februar 2020
Fraværende med anmeldt forfald: Anette, elever
Fraværende uden anmeldt forfald: Johnny

0. Meddelelser
-

-

-

Formanden
Skolen v/Bjarne Nielsen
o Beslutningsreferat føres digitalt fra d.d.
o Mot: koncept fra Norge med fokus på
unge med ondt i livet. Hjælp til at få
større selvindsigt, at turde sige nej. 6
gange i 7. klasse, 3 gange i 8. klasse, 3
gange i 9. klasse. Der skal rekrutteres
internt til at uddanne Mot-lærere fra
august.
o Anlægsønske til forårs-SFO. Behov for et
alternativ så musiklokalet kan blive brugt
til valgfag fra 2020/21 jf. lovgivning om
valgfag. Kommentarer fra SKB om
yderligere ønsker til udvidelse grundet
kommunens vision om tilvækst.
Medarbejderne
o God oplevelse at være i Odense til Sigurd
Barrett koncert. Eleverne har fået ros for
deres engagement.
o Fraværsregistrering fylder meget hos
personalet i udskolingen grundet den nye
lovgivning om fravær. Personalet
igangsætter en prøveperiode for indkøring
af fraværsregistrering.
Eleverne
o Betinna fortæller, at elevrådet står for
fastelavnsfest. Der er stor tilslutning fra
elevrådet i år.

1. Princip for idræt
- Godkendelse
- Bilag vedhæftet
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Godkendt
Deles med forældre på AULA.

2. Valg til SKB
- Oplæg v/Bjarne Nielsen
o Valget foregår ved forårskoncerten
o 3 pladser på valg. Tim, Camilla og Signe
genopstiller.
o 1 plads fra specialafdeling.
3. Planlægning af kommende skoleår
- Orientering v/Bjarne Nielsen
o Antallet af personaler ændrer sig ikke i
kommende skoleår.
o Ledelsen har drøftet omlægning af timer
til to-lærer-ordning – med udkig til
naboskoler som sammenligningsgrundlag.
Vil være en gevinst for undervisere i
forhold til fælles forberedelse – en ekstra
time om eftermiddagen vil muliggøre
samarbejdet og øge kvaliteten i
undervisningen.
4. Dispensation for færre timer
- Drøftelse
o Kvalitet frem for kvantitet
o Pladsudfordring, hvis der skal bruges
timer på at holddele eller på to-lærerordning
o Stort spring i timetal fra indskoling til
mellemtrin
o Anvendelse af de ekstra ressourcer på
elevgrupper der har behov for det fx ved
AKT eller gøre de dygtige elever dygtigere
o Reduktion må ikke give ekstra
hjemmearbejde for eleverne.
o Ansøgningen vurderes om et år i SKB for
at vurdere effekten
- Bilag fremsendes senere
5. Sommerfest
- Ad hoc udvalg
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6. Evt.
o
o

Chara laver indbydelse.
Evt. aktiviteter eller indslag drøftes på
kommende møde
Sommerfest afholdes som vanligt.
Fællesspisning og hygge ved bordene.
Forældre- og venneforening indbydes til
at sælge kaffe og kage.

Huller på parkeringspladsen

Referat: Camilla
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