Møde i Skolebestyrelsen
Dato: 4. december 2018
Deltagere:
Forældrerepræsentanter: Claus
Ellemose, Ann Holm, Hans Martens, Gry
Rosenmai, Stine Østlund, Lars Rindorf,
Thomas Kaas Selsø, Tommy Raun
Medarbejdere: Martin Ommundsen,
Margit Ipsen
Ledere: Grethe Juul, Anja Athar
Elevrepræsentanter: Frederik og Freja

Afbud fra
Lars Rindorf, Thomas Kaas Selsø, Margit Mollerup-Ipsen, Freja Milling , Frederik Hansen

Dagsorden:
Fotografering af skolebestyrelsesmedlemmer og gruppebillede

Udsættes til et senere møde

1. Godkendelse af referat

Godkendt.

2. Orientering fra:
 Eleverne
 Personalet
 Formandskabet
 Ledelsen


Personalet:
 Der har været en vellykket temadag i udskolingen
ift. matematik
 Der er uddannelsesparathedsvurderings-samtaler i
udskolingen i denne tid
 A-linjen viser en teaterforestilling efter nytår
 Fodboldturnering for flere skoler afvikles torsdag i
uge 50
Ledelsen:
 Skolehjemsamtaler afviklet i november
 Der er pædagogisk fællesmøde for alle medarbejdere (ikke fra HFO) om de obligatoriske emner, der
ikke har en fast timepulje ”timeløse fag”. Konsulent
i skoleafd. giver oplæg om uddannelse og job.
 Årets økonomi afsluttes
 Ny lovgivning vedr. valgfag i udskolingen fra sommer 2019 gældende for kommende 7. klasse. Det
bliver obligatoriske prøvefag. Det skal tænkes ind i
en lokal sammenhæng sammen med linjerne.
 Høringsmateriale udsendes fra skoleafd. snarest
om erhvervspraktik i 8. klasse som obligatorisk aktivitet fra næste skoleår.
 Der har været ansættelsessamtaler i både ind- og
udskoling og der ansættes nye medarbejdere pr. 1.

januar. Der vil derudover være endnu et stillingsopslag først i januar.
 Det endelige antal kommende skolebegyndere på
skolen (både Jespervej og Nødebo) vil være kendt i
slutningen af januar.
Formandskabet:
 Der er ansat ny leder i fritidstilbuddet, der nu er under Grønnevang skole. Der tænkes en revitalisering
af Huset og der vil komme nyt navn til tilbuddet.
Den ny leder starter d. 1. januar.
3. Høringssvar vedr. før-HFO Status.
Det foreliggende forslag til høringssvar fremlagdes. Det
Drøftelse af input til høringssvaret.
anbefaler. at det er læringsmålene for børnehaveklassen, der vil blive det, der skal gælde for tidlig HFO. Der
tages endelig stilling til høringssvaret ved næste møde.
4. Vikardækning – fortsættelse fra sidste Orientering om de forskellige aspekter i vikardækningsmøde – mulighed for uddybelse og drøf- behovene og praksis for det. Der er fra både SB og skotelse
lens side fortsat fokus på de forskellige kommunikationsveje til forældre om både planlagte og opståede
ændringer.
5. Budget – Orientering om det budget
Fortsat orientering om dette års budget og de hidtidige
forrige bestyrelse godkendte og herunder beslutninger og anbefalinger fra SB og redegørelse for
ansøgninger til fonde
kompleksiteten i skolens økonomi hen over et år og eksempler på det, der virker ind på den. Ift det kommende år, vil der komme en proces i foråret.
6. Forældretilfredshedsundersøgelsen
Der kommer oversættelse til 7 sprog af undersøgelsesmaterialet på papir. I januarmødet vil der blive aftalt
konkrete tiltag ift. at fremme deltagelsen i undersøgelsen. Der er ikke ønske om ekstra, lokale spørgsmål.
7. Forårets møder – planlægning
I januar på Jespervej, indskolingen præsenteres
I februar på Østervang, udskolingen præsenteres
I marts på Østervang, KCG præsenteres
I maj er det på Nødebo, hvor indskoling Nødebo præsenteres.
8. Evt.
Arbejdsgruppen vedr. et kommunikationsprincip er
kommet i gang og har næste møde d. 17. december.

