Onsdag den 6. november 2019, kl 18.00-20.30
Deltagere: Anne Freundlich, Tine Bjørka, Lene Østerbæk, Lars Lund Thomsen, Steffen Gram, Susanne Klessen, Malte Brøndum,
Mødelokale: Mødelokalet ved samlingssalen
Afbud: Susanne Nielsen, Johnni Pape, Dorte Sørensen, Lars Kruuse
Næste møde: 8. januar 2020
Tid

Ansvar

Emne

Referat
OPFØLGNING FRA SIDSTE MØDE

Susanne har talt med Birthe Hjortdal vedr Skolebestyrelsens arbejde generelt, og vi har aftalt at Birthe kommer med på kommende skolebestyrelsesmøde, hvor hun prøver at lede os
igennem en måde at angribe Principper
ORIENTERING - alle punkter 18-18.20
●

Godkendelse af dagsorden

●

Dagsorden godkendt

●

Elevrådet

●
●
●

Madordning fylder en del, der er nogle praktiske udfordringer i udlevering af maden. Der
bliver meldt ud, når der er styr på hvornår forældrene præcis skal have bestilt, for at få
leveret på dagen.
De søger eksterne midler, til egne indsatser.
To elever fra 7.årgang er i Ungebyrådet

●

Stigsborg - up date

●

Der kommer oplæg fra projektleder senere i dagsordenen

●

Skoleårets planlægning og organisering 19/20

●

Vi arbejder fortsat med intern vikardækning, men har måtte ansætte et par
rotationsvikarer for at dække langtidsfravær.
Skoleforvaltningen har meldt et ansættelsstop ud på alle medarbejdergrupper i
skoleforvaltningen, både pga besparelser, men også pga den politiske opmærskomhed

●

●

på fællesledelse på skoler i kommunen. Der vil være en grundig undersøgelse på dette
område inden der træffes endelige beslutninger.
Det pædagogiske personale er i gang med den pædagogiske visionsproces.for den nye
skole på Stigsborg. Skolen står efter planen klar sommeren 2024.

●

Budget og regnskab

●

Vi skal som skole spare 1.100.000-1.200.000 millioner på det samlede skolebudget, da vi
skal bidrage til skoleforvaltningens bidrag til at overholde servicerammen. Vi
holder derfor meget tilbage på indkøb.

●

MED

●
●

Vi starter op med arbejdet med Professionel kapital i januar 2020, Nogetathavedet
I MED - regi skal vi i gang med at arbejde med Styrket inddragelse af de
fagprofessionelles viden i skolens udvikling” “

DRØFTELSE
●

Aula - erfaringsudveksling og ønsker om bedst mulig
kommunikation

●

Skolebestyrelsen har haft en erfaringsudveksling omkring de første oplevelser med
AULA. Disse erfaringer tages med videre sammen med personalets første erfaringer.

●

Principper

●

Skolebestyrelsen har udarbejdet og godkendt et nyt princip for “Følge og tilsynspligt” på
Skansevejens Skole. Det nye princip tager hensyn til elevernes forskellige klassetrin.

●

Referat fra møderne

●

Vi forsøger os med at gøre referaterne mere fyldestgørende, således der er plads til både
nice to know og need to know

FORDYBELSE, ARBEJDE & OPLÆG
●

Stigsborgs

●
EVT

●

2.januar

●

Karen Nygaard Kristensen som er projektleder på BUU-projektet kommer og holder
oplæg for os ift status

