Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 14.08.2019 kl. 18.30-20.30 i personalerummet

Deltagere:
Astrid Benedicte Meldgaard Ørbæk, Jeppe Ramlau-Hansen, Johan Thrane Poulsen, Klaus Kildahl, Michael Hee Thiil,
Nanna Thorn Poulsen, Tom Svane Livoni, Anders Vorum, Anne Lystbæk,
Anne-Marie Vitting Christensen, Henrik Holm Nielsen, Karen Margrethe Kannegaard-Krogsholt
(Elevrepræsentanter for dette skoleår vælges i løbet af august måned)
Afbud: Henrik, Johan, Jeppe, eleverne

Dagsorden/referat:
Pkt.
Emne:

Referat:

Pkt. 1
Velkommen til et nyt skoleår.
Kl. 18.30

Velkommen til Klaus Kildahl – nyt
bestyrelsesmedlem

Pkt. 2
Orientering: (O)
Kl. 18.45
- (Elever)
- Forældre
- Personale
- Ledelse

Elever
- Ikke deltagende
Forældre
- Tom ønsker, at alle hjælper med at
overholde tiderne til punkterne på
skolebestyrelsesmøderne
- Tom og Anne-Marie har deltaget i
elevrådene. Mange gode input på dette
møde
- Astrid har deltaget i AULA møde på
forvaltningen. På mødet skulle forældre
give input til kommunikation i AULA.
Der bliver lavet en kommunal AULAstrategi.
- Godt med det nye tiltag med ”valghold” i
samspil på skolen
Personale
- Kommet godt i gang med nye børn og nye
teams
Ledelse
- Har haft 3 vandskader i kælderen og i
indkørslen ved parkeringspladsen på
Skolegade i løbet af sommeren. Er
anmeldt til forsikring. Kælderen er lukket,
til vi har fået den renset.
- Ramperne er ved at blive sat op – der er
en gruppe elever der er med til at
bestemme placeringen.
- Vi har rykket for opsætningen af de nye
gynger
- Ingen hærværk over sommeren 
- Personalearrangement hjemme i AnneMaries have i uge 32.

Pkt. 3
Status byggeprojekt i kolonihaven (O)
Kl. 19.00
Pkt. 4
Deltagelse i årgangenes forældremøder
Kl. 19.10 (D)
Fælles forberedelse

Anne-Marie orienterer hvor langt vi er i processen
og byggeprojektet i kolonihaven.
0. D. 11/9 - Nanna
1. D. ? Spørge Jeppe
2. D. ? Spørge Johan
3. D. 15/8 - Astrid
4. D. 5/9 - Astrid
5. D. 5/9 - Astrid og D. 12/9 - Tom
6. D. 18/8 – Tom
Specialen D. 22/8 – Michael
Astrid udarbejder et skriv der kan tales ud fra på
møderne om bestyrelsens arbejde

Pkt. 5
Skole-hjemsamarbejde. (D)
Kl. 19.30 Planlægning af deltagelse i P-møde
(d. 26.09.2019 kl. 16.30-18.00)
Bilag: Forældreudsagn fra FTU eftersendes

Temaer:
Den gode tone
Den gode historie
Forventningsafstemning
Mængden af information
Kommunikation
På næste møde udarbejdes form og indhold til
mødet

Pkt. 6
Forældrehenvendelse (O)
Kl. 19.50 Brugerbetaling til skolefest

Pkt. 7
Høringssvar (D)
Kl. 20.05 Forslag om ændret befordringspraksis ide
specialiserede skoletilbud.
Bilag
Frist for høringssvaret: d. 6 sep.
Evt.
Pkt. 8
Kl. 20.25
Kommende punkter:
Pkt. 9
Opfølgning på trafikhenvendelse

Henvendelse vedr. betaling og rimeligheden i det
til skolens arrangementer.
- I fht. Sydbyens arrangement er konceptet
blevet ændret, således man betaler for
deltagelse med tidtagning. Forældre kan
vælge at løbe uden betaling/tidtagning
- Skolefest og andre arrangementer
kan kun afholdes, hvis der er en
forældrebetaling på. Dette dækker
udgifter til afholdelse og udvikling.
Bestyrelsen støtter op om betaling til
arrangementerne, da de er værd at prioritere og
har stor værdi.
Ok hvis der er tænkt fleksibilitet og at børnene
ikke kommer til at sidde i en taxi i 1 timer ind i
forslaget. Spørgsmål til kørsel mellem skole og
fritidstilbud.
Høringssvar udarbejdes ud fra input og
rundsendes.
Årsberetningen lægges i kalenderen i forbindelsen
med bestyrelsesmødet i februar
Planlægning af personalemødet hvor bestyrelsen
deltager

Forkortelser: D = drøftelse, O = orientering, B = beslutning
(Eleverne deltager fra kl. 18.30-19.35)

Husk evt. afbud via intra

