Referat af møde i Skolebestyrelsen
Dato: 15. december 2016

REFERAT

Forældrerepræsentanter:
Claus Ellemose, Ann Holm, Tommy Raun, Kathrine Laulund, Lise Bladt Jørgensen, Diana Schulian, Diana Hansen
Personale: Martin Ommundsen,
Mette V. Schmidt, Jamie Stevenson.
Ledelse: Grethe Juul, Anja Athar
Forældresuppleanter: Anne Frank Ryom, Hans
Martens, Viben Hvirvelkær, Øzgen Yücel, Nette
Husum, Britta Faber, Martin Utiger.
Elevrepræsentanter:
Lærke, Caroline og Lasse

Deltagere:
Forældrerepræsentanter:
Claus Ellemose, Ann Holm, Tommy Raun, Diana
Schulian, Lise Bladt Jørgensen
Personale:
Martin Ommundsen, Jamie Stevenson
Ledelse: Grethe Juul, Anja Athar
Suppleanter: Hans Martens, Viben Hvirvelkær,
Øzgen Yücel,
Elevrepræsentanter:
Caroline
Særlig gæst: Per Bollerslev
Afbud fra
Diana Hansen, Kathrine Laulund

Dagsorden:
Pkt:
1. Godkendelse af referat bestyrelsesmødet i
november
2. Velkomst
v/ Claus
3. Nyt fra
 Eleverne
 Personalet
 Formandsskabet
 Ledelsen

Godkendt
Claus roste Carolines bidrag i Politiken.
Fra Eleverne:
Caroline beskrev forskellige ønsker for afdeling
Ø, hvor der er brug for mere oprydning, renholdelse, passen på området - inde og ude. Der er
behov for en morgenåben-ordning. Det er koldt
at stå uden for og vente for eleverne indtil 7.57.
Skolen går videre med spørgsmålene.
Fra Personalet:
Der har været projektopgaveuge for 7.-9.kl.
6. årgang har deltaget i madlejr på Fyn.
Der er terminsprøver lige efter ferien.
Fra Formandskabet:
Orientering om fremdriften på ”Det aktive gadekær”.
Der er løbende kontakt til forvaltning og politisk
udvalg ift ønsker om forbedringer af udeområderne omkring skolen og i hele området.
Fra Ledelsen:
Afdelingsleder i udskolingen, Lonnie Schytte
Bechmann har fået nyt job og er stoppet på
skolen. Anja er derfor en del i udskolingen for at
være tættere på i det daglige på Østervang. Der
kommer et stillingsopslag for ny afdelingsleder
først i det ny år.
Der har været en del forstyrrende besøg i udskolingen af nogle drenge, der kommer udefra.
Der bliver taget hånd om det skoleledelsen og

4. Høring vedr. understøttelse af skoledrift i
lokalsamfundene se bilag

5. Høring vedr. pædagoger i skolen (herunder
fordeling af skoleassistentresurser) se bilag

6. Orientering vedr. møde med forældregruppe
i Nødebo

7. Tre lokalspørgsmål hhv. mulighed for anonymiseret fritekst, alternativt ingen lokale
spørgsmål se bilag

Evt.

personalet i samarbejde med forældrene og
andre kommunale instanser.
I teksten bør indgå: Til grund for beslutningen
om udvidelsen af Nødebo var den forudsætning, at vi fik ekstra resurser til 3 matrikler.
Model A anbefales af skolebestyrelsen og der
udarbejdes et høringssvar, hvor der også kan
lægges vægt på statistiske oplysninger evt fra
sammenlignelige sammenhænge i andre kommuner.
Det foreliggende forslag er udgiftsneutralt ift
den nuværende resurse. Der bør ikke lægges en
konkret ramme for alle skolepædagoger, ligeledes bør ”skal” skiftes ud med ”bør”.( A1 /) A2 er
det, der peges på, hvor det er den tidlige indsats, der fortsat skal fremmes, med primær resursetildeling i begyndelsen af skoleforløbet.
Bestyrelsen takker aktionsgruppen for det store
engagement og for interessen i den lokale forankring af skolen/HFO. I det kommende ”skoleog HFO-forældreråd i Nødebo” vil Diana Schulian, som er matrikelvalgt SB-medlem for Nødebo
være selvskreven medlem i rådet. Desuden vil
endnu et bestyrelsesmedlem deltage i rådet.
Per, Eva/Karin vil deltage fra ledelsen. Inden
juleferien udsendes indbydelse til valgmøde i
januar for det nye råd..
Hvert andet år er der forældretilfredshedsundersøgelse. Sidste gang var der ikke herfra ønske om ekstra spørgsmål.
Det vil være godt at kunne identificere matriklerne.
Der ønskes anonymiseret fritekst.
Tommy: forældreintras kontaktoplysninger rettes ikke automatisk. Der skal sendes en besked
om det til afdelingslederen fra de forældre, der
ikke kan skrive til f.eks klasselæreren.
Menuen i madordningen i indskolingen er ikke
så stor. Mette kontaktes om det.
Årets fotobog er kommet og uddeles i disse
dage. Forslag: en siluet for de af personalet, der
ikke er foto på. Så alle ansatte kommer med.
Ved næste møde drøftes sygefravær.

Bilag:
Referat fra bestyrelsesmøde
Høringsmateriale vedr. understøttelse af skoledrift i lokalsamfundene se bilag
Høringsmateriale vedr. pædagoger i skolen (herunder fordeling af skoleassistentresurser)
Nødebo skole og HFO rådsmøde
Forældreråd Nødebo

