Referat af møde i Skolebestyrelsen
Dato: 25. oktober 2017
Deltagere:
Claus Ellemose, Ann Holm, Tommy Raun,
Kathrine Laulund, Lise Bladt Jørgensen,
Diana Schulian, Anne Frank Ryom.
Personale: Martin Ommundsen,
Mette V. Schmidt.
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 september
2. Nyt fra
 Eleverne
 Personalet
 Formandskabet
 Ledelsen herunder:
- Orientering om budgetforlig
- Status for legeplads og
igangværende nyetablering fra
ejendomsafdelingen på Jespervej
- Klassesammenlægning 7. årgang

Afbud fra:
Oliver Badike Hansen (9. SI) og Freja Grønberg
Milling (8.u)

Godkendt
Eleverne: Intet nyt, da eleverne ikke deltog.
Personalet:
Udskoling:
 Linjedeling efter ny ordning er færdig og
startet d.d. i 7. årgang.
 6. årgang skal i gang med Edison i næste
uge.
 Der er en god stemning i de 4
årgangsområder, hvor frikvartererne
også forløber bedre. Personalet er i år
primært tilknyttet til et enkelt fysisk
område.
 Der er heller ikke mere nogen, der
kommer udefra og forstyrrer som sidste
år.
Indskoling:
 Udeområderne er fortsat en udfordring
på Jespervej her i den regnfulde periode.
 Elevplanerne er ved at være færdiggjort
og vil være tilgængelige for forældrene i
Meebook.
 Skolemadsordningen på Jespervej er
ikke pt. i gang. Der kommer muligvis
snart en ny ordning. Det vil fremgå af
hjemmesiden.

Hele skolen:
 Alle klasseforældremøder holdes fra i år
i september.
 Elevplanerne bliver fremover udgivet
forud for skolehjemsamtalerne i
november.
 Personalet har ikke andre møder i
november, så der er tid til
skolehjemsamtalerne.
Formandskabet:
 Der igangsættes i nærområdets
interessentgruppe en proces ift. den
netop indgåede politiske aftale ifm.
vedtagelse af budget 2018 af
undersøgelser om Det Aktive Gadekær.
Formanden deltager i den fortsatte
proces.
 Der har været henvendelse til
borgmesteren omkring de farlige
situationer, der kan opstå med det alt
det (regn)vand, der over lang tid bliver
liggende på legepladsen under og ved
legeredskaberne på Jespervej.
 Forældreråd og andre i Nødebo er i en
proces, hvor der gøres politisk
opmærksom på de trafikale udfordringer
omkring skolevejen i Nødebo.
 Skiltning på de 3 matrikler er blevet
igangsat efter vedtagelsen i
skolebestyrelsen af de tre matriklers
navne.
Ledelsen:
 Der er bevilget 350.000 kr. i budget 2018
til dræning af 2 gårdrum i skolegården
på Jespervej.
 Der er kommet ny beplantning langs
med bygningerne på Jespervej.
 Der igangsættes i næste uge forbedring
af udearealet mod skoven på Jespervej
med en bevilling på 500.000 kr. fra dette
års kommunale budget. Skolen har lagt
lidt ekstra oveni for at fremme
holdbarhed og andre funktionaliteter.
 Der er inden efterårsferien blevet
sammenlagt 4 klasser på 7. årgang, så
der nu er 3 klasser. Der har været en
involverende proces - både blandt
forældre og elever, som nu er overstået.
 Der holdes et informationsmøde for
forældre på 5. årgang mhp. den proces,

3. Økonomi Orientering om status for HFO, KCG
og almen

4. Procesplan for antimobbestrategi

5. Principper

6. Fælleskommunal procedurer vedr.
elevfravær orientering

7. Høringssvar udlagt specialundervisning se
bilag

8. Evt.

der kommer om overgangen til 6. årgang
og overflytning til Østervang.
 Der er blevet ansat lærer til den ledige
stilling i indskolingen.
HFO går i balance, KCG går også i balance,
almen er ligeledes på plads.
Evt. uforbrugte midler er der i samarbejde lavet
en konkret plan for. Oplæg blev gennemgået og
den forelagte prioritering mellem udeområder
på Østervang, it til elever på alle 3 matrikler,
fagudvalgenes ønsker blev taget til efterretning.
Bilag blev uddelt og vedtaget med enkelte
rettelser. Planen formidles efter behandling i
MED i november. Der vil blive nedsat en
arbejdsgruppe. Mette, Martin, Viben, Claus,
Grethe, Anja vil gerne deltage - skolen
indkalder.
En antimobbestrategi vil også omfatte en plan
for det forebyggende trivselsarbejde.
Fokus på skolebestyrelsens arbejde med
 princip for budget
 princip for kommunikation.
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af
Martin, Mette, Anne, Claus og Anja.
Anja gennemgik den kommunale strategi for
elevers fravær.
4 ugers fravær = 10 % fravær på et skoleår
svarer til at miste et helt skoleår over 10 år.
Strategien med mange forskellige trin og
indsatser sættes i gang ved elevens ca. 15 %
fravær. Hensigten er at fremme alle elevers
trivsel, og at øge opmærksomheden på, at
fravær er et tidligt tegn på mistrivsel hos en
elev.
Fraværets omfang beskrives på elevplanen.
Taget til efterretning.
”Fraværstrappen” lægges på skolens
hjemmeside.
Høringssvaret drøftedes og blev godkendt med
enkelte præciseringer omkring antallet af børn
med særlige behov og fremsendes sammen
med MED.
Intet

