Referat skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 8. maj 2018 kl. 19.00-21.00
Tilstede: Matilde, Stinne, Lene, Rudi, Mie, Anders og Kasper
Pkt. 0
Skolebestyrelsens årsberetning (konferencerummet)
Formanden fremlægger skolebestyrelsens årsberetning. Herefter er der mulighed for at spørge
ind til indholdet i årsberetningen.
Årsberetningen blev fremlagt af formanden. Der var ikke spørgsmål til beretningen.
Årsberetningen er lagt på skolens hjemmeside og intra.
______________________________________________________________________________
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet 12. april
2018
Referat og dagsorden blev godkendt.
Pkt. 2
Nyt fra skolens ledelse, medarbejdere, elevråd og formand
Formålet med punktet er, at bestyrelsen, fra de fire perspektiver, får et indblik i skolens
hverdag siden sidste bestyrelsesmøde.
Medarbejdere:
Fagfordelingen er på plads.
OK 18 falder forhåbentlig snart op plads.
De nye 0. klasser på Sundhøj har netop været på besøg på skolen i 4 dage.
Ledelse:
O. klassestrukturen på Sundhøj er netop blevet evalueret med forældrene. Der er generel
meget stor tilfredshed med strukturen.
De skriftlige prøver er netop afsluttet og er forløbet efter planen.
Skolens sociale kapital måling er netop afsluttet, og resultaterne betegner skolens MED som
meget tilfredsstillende.
Skolen har netop fået grøn Smilly for godt arbejdsmiljø af Arbejdstilsynet, som i denne uge
har været på besøg på skolen.
Elevrådet:
Har talt om boden fremtid på seneste møde.
Eleverne er glade for de nye stole.
Elevforum – på tværs af skolerne – der er afgivet høringssvar fra elevforum.
Elevundersøgelsen på tværs af udskolingsskolerne viser, at skolen ligger på gennemsnit med
de andre skoler i kommunen.
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Pkt. 3
Opfølgning på princip for elevers adgang til mobiltelefoner i løbet af skoledagen – anden
behandling.
Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen drøfter det revideret forslag, forud for en
beslutning.
Revideringen af princippet blev godkendt. Ændringerne træder i kraft til kommende skoleår
(2018/19)
Pkt. 4
Skolerejser – loft over forældrebetaling
Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen drøfter det udarbejdet forslag ift. beslutning om
indførelse af et maximalt beløb for forældrebetaling til skolerejser.
Det fremlagte forslag blev godkendt, og ændringerne træder i kraft til skoleåret 2019/20.
Pkt. 5
Planlægning af kommende bestyrelsesmøde – overlevering til ny bestyrelse.
Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen kommer med input til hvad der skal med i
overleveringen til den nye bestyrelse på kommende møde i juni.
Skolebestyrelsen drøftede hvilke fokusområder der overleveres til den nye skolebestyrelse på
kommende bestyrelsesmøde den 13. juni.
Pkt. 6
Årshjulet
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.
Årshjulet blev revideret.
Pkt. 7
Evt.

