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Referat af Skolebestyrelsesmøde d. 6/4 2016

Fraværende: Tine Schytt & Eleverne
Referent: Chara Harries Jacobsen

1. Legepatrulje
oplæg v. Bjarne
Legepatrulje har kørt i prøveperiode siden jul. 6. klasserne laver aktiviteter og lege for 0-5
klasse. De er meget engageret i arbejdet. Der informeres til morgensang, med hvilken leg,
der leges og hvor man mødes i 12- frikvarteret.
Vurderes som en klar succes, og dermed ønsker skolen at det skal være en permanent
aktivitet, som også betyder, der vil blive budgetteret med f. eks. omkostninger til en årlig tur
for legepatruljerne, for at anerkende og belønne det store stykke arbejde, de gør. Der
arbejdes også på en ”uddannelse” til de kommende legepatruljer. Det vil på den måde blive
mere styret og kontrolleret. Michael er voksenkontakten for legepatruljerne.
Der er svingende antal deltager til legene, mellem 15-30 hvert 12- frikvarter. Budgettet til
dette vil være max. 5.000 årligt.
Vi i skolebestyrelsen er enige om at fortsætte successen.
2. Meddelelser

v. formanden: Vi har købt 10 biografstole af Ringe bio, som Martin henter på lørdag. De
sættes op nede i kælderen i det eksisterende filmlokale/biograf.
Ansættelsesudvalg 28/4 er Lene, Martin og Chara. Der skal ansættes til specialafdelingen.
Loppemarked på lørdag, indtil videre 10 tilmeldte. Det vedtages torsdag om det
gennemføres.
Skolen v. Bjarne: Renovering skrider hastigt frem, vi holder planen, og går man en tur
gennem byggepladsen, er det tydeligt at det hele begynder at tage form.
Der lægges pt. Plan for flytning og genhusning. Denne forventes at blive offentliggjort
ultimo næste uge.
Renovering af faggangen fastholdes at være færdig 1/6-2016
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I denne uge er 8. semiprof. filmfolk på besøg på skolen, som en del af filmprofilskole i 7-9.
klasse. Det giver et skønt liv på skolen.
v. medarbejderne: Grundskolen har fået mange fine ting fra forældre-/Venneforeningen, det
kan ses på intra præcis hvilke.
I maj måned, åbner Egeskov. Det betyder gratis entre, og dermed en udflugt d 24/5 for
grundskolen. De mindste tager med bussen, mens 4. - 6. klasse cykler. 27/5 er det
specialklasseafdelingens tur til en Egeskov udflugt.
Charlotte træder ud af bestyrelsen i det nye skoleår. Palle Drost indtræder i hendes plads.

3. Skolebestyrelsesfesten

Formålet med dette arrangement er, at samle skolen.
Der er sædvanligvis god tilslutning til denne fest. I år vil vi holde fest ”I nye rammer”, på
faggangen, og de nye ting skolen har fået, vil blive fremvist.
Vi drøfter aktiviteter, underholdning, fremvisning osv.
Steffen informerer om, at det gamle personaleråd har nogle midler stående. Det drøftes, at
midlerne måske kunne bruges, til noget event denne aften.
Der afholdes særskilt møde d. 10/5 fra 18-19, til planlægning af denne fest. Festudvalg er
Viviann, Annette, Steffen og Chara.
4. Internt Budget

Gennemgang v. Lone: skolens budget. I 2016 er oprettet en pulje til faglokalerne, da der skal
indkøbes materialer hertil.
Busdriften er ændret fra 40.000 i 2015 til 50.000 i 2016. Denne post er svingende og stadig
usikker.
Samlet tildeling på 1,2 mio. er fordelt uden pulje som buffer.
Skolebestyrelsen godkender budgettet.
5. Timefordelingsplan

v. Bjarne: Folkeskolereformen gør, at vi ikke kan rykke så meget på timerne. Der er fast
timetal, fordelt på fag. Udnyttelse af lokaler, to-lærer ordning, UU og AKT drøftes.
Skolereformen er nu fuldt implementeret.
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26 lektioner pr. uge er afsat til ekstralektioner, for elever med behov for dette. Disse skal
dække 0-6. klasse.
EUD10 er stadig på første år, så det er svært at konkludere successen. Pt. er ikke tilmeldt så
mange til næste skoleår, men erfaring fra sidste år viser, at der først tilmeldes når de unge er
afklaret med andre søgte uddannelser. Ledelsen er positive omkring tilmelding til næste
skoleår.
Timedelingen er godkendt af skolebestyrelsen

6. Princip for forældreinvolvering

oplæg v. Søren
Princip for forældreinvolvering skal redigeres, overvejes og færdiggøres snarligt.
Skolebestyrelsens mål, er at skabe et princip, som er realistisk og funktionelt i hverdagen. Vi
ønsker fleksibilitet og frihed indarbejdet.
Da emnet er stort og vigtigt, ser vi os nødsaget til at oprette et ekstraordinært møde, kun til
arbejdet med princippet.
Mødet bliver 10/5 og inden da sendes ud til høring hos kontaktforældre, med tilbagemelding
inden mødet. Alle skolebestyrelsesmedlemmer har fået tilsendt princippet.

7. Evt.

Bjarne informerer om det høringssvar, vedr. busplan efter sommerferien, som vi afventer.
Der er stadig intet nyt fra kommunen, men så snart, der er, vil skolebestyrelsen få besked.
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