Referat af møde i Skolebestyrelsen 11. april 2018
Deltagere:
Claus Ellemose, Ann Holm, Tommy
Raun, Kathrine Laulund, Lise Bladt
Jørgensen,
Diana Schulian, Anne Frank Ryom.
Personale: Martin Ommundsen,
Ledelse: Grethe Juul, Anja Athar
Suppleanter: Hans Martens, Viben
Hvirvelkær, Øzgen Yücel, Nette Husum, Britta Faber, Martin Utiger.
Elevrepræsentanter:
Oliver Badike Hansen (9. SI) og Freja
Grønberg Milling (8.u)
Dagsorden:
Pkt:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i marts
2. Nyt fra
 Eleverne
 Personalet
 Formandskabet
 Ledelsen

Afbud:
Katrine Laulund, Mette Scmidt

Godkendt.
Formandskabet:
Ved det netop afholdte opstillingsmøde blev flg. forældrerepræsentanter skrevet på listen som skolebestyrelsesmedlemmer til skolebestyrelsesperoden 1. august 2018-31.7.
2022:
Hans Martens, Thomas K Selsø, Ann Holm, Gry Rosen, Stine
Østlund, Lars Rindorf, Claus Ellemose.
Suppleanter:
Tommy Raun, Lise Bladt, Michael Stæhr, Øzgen Yucel, Viben
Hvirvelkær, Nette Husum.
Der vil efter 14 dage kunne meldes endeligt ud om at ovennævnte er valgt.
Eleverne:
Der udarbejdes retningslinjer i og for elevrådet. Der skal
stemmes om de nye blandt udskolingens elever.
Sidste skoledag planlægges i 9. årg.
Der har været et godt kursus i elevrådet.
Personalet:
Udskolingen er i de første forberedelser forud for prøverne.
De udtrukne prøvefag meddeles til eleverne d. 23. april
I indskolingen har der været en vellykket forårskoncert op til
påske
5. årgang er netop vendt hjem fra en vellykket fælles lejrskole
Der er proces i gang for antimobbestrategien, som Martin og
Claus står i spidsen f ri arbejdsgruppen. Bestyrelsen bliver
involveret ved næste møde.
Udskolingen har haft et særligt temamøde om linjeundervisningen i udskolingen, hvor der til næste skoleår vil være 4
lektioner til linjerne.
Personalet har i sidste uge fået et oplæg om seneste forsk-

4. Det aktive gadekær Status

5. Høring skoledistrikter Drøftelse

6. Høring skoleanalysen Orientering

7. Budget Orientering og vedtagelse

8. Mobilbrug Drøftelse

9. Evt.

ning inden for mobning.
Ledelsen:
Lærer Mette Schmidt er blevet ansat som afdelingsleder i
indskolingen pr. 1. maj.
Der er en lærer, der vender tilbage fra barselsorlov, der overtager Mettes skema.
Den evt. konflikt har givet anledning til forskellige tidskrævende forberedelser.
Antallet af børnehaveklasser på de forskellige skoler er blevet
besluttet i Byrådet. Næste år vil der være 3 klasser på Jespervej og 1 på Nødebo.
Der har været en gruppe forældre til evt. nye elever, som
Anja har haft kontakt med i forbindelse med beslutningerne
om antal klasser og forældreønskerne. Der er pt. 22 elever på
vej i Nødebo til kommende 0N, hvor kun 4 elevers forældre
har valgt privatskoleplacering.
Der har været endnu en workshop. Der bliver arbejdet videre
med forslagene i arkitektgruppen. Der er et kommende møde
med forvaltningen, inden forslagene går videre til den politiske proces.
Bestyrelsen tilslutter sig, at høringssvaret vil komme til at
indeholde tilkendegivelse om, at de foreslåede adresser ved
Sygehuset kommer med i Grønnevang distrikt. Det vil blive
sendt sammen med MEDs svar.
Høringssvaret er udarbejdet og fremsendt på baggrund af
kommentarer og input fra bl.a. et cafémøde først i april. Skolebestyrelsen og MED har sendt et samlet høringssvar. Punktet blev taget til efterretning.
Anja fremlagde og gennemgik det foreliggende budgetforslag
for skolen og for HFO, hvor der er taget højde for de forskellige udfordringer, der er pga. de 2 forskellige skoleår, som
budgetåret omfatter. Det er et budget i balance på samme
måde som skolens budget for specialundervisning. Der vil
sandsynligvis være mulighed for en prioriteringsproces sammen med skolebestyrelsen sidst på året.
Budget for KCG foreligger endnu ikke, da det endelige elevtal
endnu ikke er på plads. Skolebestyrelsen godkendte forslagene, der også skal i MED. Det vil være en god ide at invitere
HFO-leder Per Bollerslev til møde efter sommerferien for
uddybning af mulighederne i HFO´ens budget.
Drøftelse af konkrete henvendelser om de voksnes brug af
mobiler. Der udleveres en brochure til alle vikarer, hvor der
bl.a. er nævnt regler for mobiltelefonbrug i forbindelse med
arbejdet. Anja vil skrive til vikarerne.
Anja henstiller til henvendelser til ledelsen, hvis der er konkrete spørgsmål eller erfaringer.
Elevernes brug af mobiler i skole- og fritidsdel vil blive en del
af en kommende drøftelse.
Dialogmøde d. 24. april kl. 19-21på Rådhuset om digital dannelse.

