Referat skolebestyrelsesmøde 27.05.2014
1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat
Godkendt med anmærkninger - se under punkt 3.
2. Meddelelser
a. fra formanden: Henvendelse fra en forældre vedr. antal elever i klasseværelserne. Behandles under pkt. 5.
b. fra ledelsen: Alle accespoints skal skiftes, finansieres af kommunal
bevilling. Vi skal derudover skifte switches, og her er ingen bevilling.
Det bliver meget dyrt, men det kan løses ved at koble de switches, vi ikke bruger, koblet fra. Der er meget at spare i strøm.
c. øvrige
3. Principper for forældreansvar
LW gennemgik det udsendte bilag. Det præciseres, at der stadig er
hjemmeopgaver. Det præciseres derudover, at børn i skolen er elever.
Der indsættes derudover et pind til sidst.
Under forældreansvar vedr. deltagelse og medansvar rettes ordet "ansvar" til "medansvar" i pind to.
Derudover indsættes ordet "faglig" foran læring i pind to.
Under at fremme den enkelte elevs alsidige udvikling.
I den nye pind indsættes "gensidigt respektfuldt" foran samspil.
"Tilværelsesoplysning" slettes.
I forlængelse af principperne skal medarbejderne drøfte, hvordan principperne kan formidles til forældrene. Derudover vil LW løbende formidle principperne til forældrene.
Mario giver udtryk for, at han har en anden holdning til udfærdigelsen af
principper - der skal en række detaljer på principperne, for at det kan give mening - eller principperne skal danne grundlag for en række regler.
Det er Knud sammen med Marie enig med ham i.
Der udspandt sig herefter en drøftelse af dette synspunkt.
Marie foreslår, at principperne vedtages og tages op igen om et halvt år dvs. november.
4. Skolebestyrelse/styrelsesvedtægt
Vedr. principperne for sammensætning:
22 rettes til 27 i overskriften.
Der indvælges ikke 2 eksterne repræsentanter.
4 forældrerepræsentanter vælges for 2 år og 3 vælges for 4 år.
Det indføjes at suppleanter vælges for to år.
Vi udvider ikke sammensætningen af bestyrelsen, men er mere opmærksomme på, at man kan indkalde flere ad hoc deltagere.
Bestyrelsen vedtog herefter principperne for sammensætning og valgprocedure.
5. Helhedsplan for udbygning på matriklen

LW gennemgik forløbet. Der er mange parter, der skal blive enige om en
rokade. LW håber, at der nu foreligger et forslag som skole, dagtilbud,
klubber og sognegård kan enes om.
6. Nyt skoleår
LW orienterede om personalesituationen. Vi har regnet os frem til, at der
er plads til en lærer mere. Stillingen er blevet opslået. Derudover er der
kommet en barselsstilling mere. Det betyder, at vi skal have ansættelsessamtaler. Bestyrelsen overlader til LW, at gennemføre ansættelsessamtaler.
Vi regner med at melde voksenfordeling og skemaer ud, når eleverne går
på sommerferie.
Mht. pladsforholdene, så forlader 47 elever indskolingen, så der bliver
plads en stor del af året. Men indrulningen vil gøre, at der kan blive fyldt
op igen. Vi har valgt at vente med at udvide med to storgrupper i indskolingen, fordi vi ikke kan blive klar med udbygningen.
7. FU-analysen
Der er sendt et forlig i høring.
8. Eventuelt
Bestyrelsesmedlemmerne skal tage stilling til om de eventuelt ønsker at
genopstille.
Genopstiller: Sussi, Mario, Peter, Knud, Anita
Marie overvejer at genopstille genvalg
Dato for næste bestyrelsesmøde samt opstillingsmøde:
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