Dagsorden skolebestyrelsesmøde onsdag d. 27.04.2016kl. 17.30-20.00
Afbud: Knud, Sussie og Peter
1. Godkendelse af dagorden
og underskrift af referat
Godkendt
Beslutning:
2. Høringssvar vedr. prioritering
af RULL midler
LW: Der mangler idrætsfaciliteter og et musiklokale. Hjemmeområder
er ikke omfattet af denne indstilling.
Skolen mangler pt. 10 lokaler, og behovet vil vokse. Det betyder, at vi
skal i gang med en væsentlig udvidelse.
Bestyrelsen er enig i at behovet er på idrætsfaciliteterne og et ekstra musiklokale. Derudover er analysen af behovet for hjemmelokaler også i
overensstemmelse med bestyrelsens vurdering. LW skriver forslag til
høringssvar og inkluderer bestyrelsens efterlysning af en helhedsplan.
3. Forslag til ændring af
organisering af indskoling
(fra 3 indrulninger til 2)
Vi kan konstatere at tre indrulninger om året er for meget i forhold til at
nå på plads fra det ene rul til det andet. Ved 2 indrulninger vil man stadig kunne tilgodese fleksibiliteten samtidig med at man kan nå på plads.
Det er en balance mellem fleksibilitet og muligheden for organisering.
Dagtilbuddet er enig i forslaget.
Beslutningen vil ikke betyde noget økonomisk, hverken i positiv eller
negativ retning.
Marie: Der var besluttet tre indrulninger af bestemte årsager, det er nu
afprøvet, så det kan være svært at finde argumenter imod.
Bestyrelsen støtter ændringen.
Drøftelse:
4. Bestyrelsesvalg
Procesplan, brev til forældre og brev til kandidater blev fremlagt. Bestyrelsen godkende planen med følgende tilføjelser i perioden mellem forældreorientering og opstillingsmøde, skal bestyrelsesmedlemmerne
skrive en kort tekst vedr. bestyrelsesarbejdet. Der skal på alle ugeplaner
fra nu og frem til valget gøres opmærksom på muligheden for at stille op
og for selve valghandlingen. Det er MPs opgave.

5. Justering mht. skoledagsstruktur,
understøttende underv. mm. (bevægelse,
hjemmetid, lektiestøtte)

Til næste skoleår vil vi koble hjemmetid og lektiestøtte til en blok fordelt over to skoledage. Voksendækningen af lektiestøtten har være for
ringe og for dårligt fordelt. Med denne ordning vil vi forhåbentlig kunne
lave en bedre dækning. Der vil også være mulighed for at gennemføre
elevsamtaler i denne blok. Det betyder, at vi ikke særligt opprioriterer at
forkorte skoledagen for eleverne.
Bevægelse ligger i fagene - som følge heraf er det et tema i skoleudviklingen, derudover uddanner vi en bevægelsesvejleder.
Spisning kommer til at ligge 10 min. senere. Det betyder, at eleverne bliver for sultne, vi vil arbejde på at kunne tilbyde, at de ældre elever vil
kunne bestille en "gnavemadpakke".
Søren mener, at skoledagen efter hans opfattelse skal være kortere.
Bestyrelsen efterspørger en redegørelse vedr. skolens vikarforbrug og
spildtid i denne forbindelse. Den vil LW komme med på næste bestyrelsesmøde.
Søren opfordrer til at der skemalægges så eleverne starter kl. 8.00. LW
siger, at det gør vi så vidt det overhovedet er muligt.
AR opfordrer til at politikken vedr. lektier kommunikeres ud igen.
6. Helhedsplan for skoleudvidelse
Vedr. lokaler se pkt. 2.
Vores synspunkter og forslag i fb. m. NYE er blevet noteret.
Mads fortæller, at der er planer om at etablere en friskole i NYE.
Orientering:
7. Nyt skoleår
LW udleverede skriftlig orientering.
8. Den videre proces for
ansættelse af administrativ leder
Job- og kravprofil er udsendt som bilag.
9. Ophør af skolebuskørsel fra 1. august (forældreorientering)
Marie opfordrer til, at Lars' brev vedr. to-sprogsbussen formuleres, så
kommunens ansvar for lukningen bliver tydeligere.
LW siger, at det er muligt at busruten helt nedlægges.
10. Eventuelt
For referatet
Mogens Steen Petersen

