Referat skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 24. februar 2016, kl. 18.30-21.30
Tilstede: Mie, Charlotte, Marie, Rudi, Casper, Nikolaj, Anker og Kasper
Afbud fra: Kirsten, Dorrit, Anders, Jeanne og Lene
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra
skolebestyrelsesmødet den 19. januar 2015.
Dagsorden og referat godkendt.
Pkt. 2
Nyt fra skolens ledelse, medarbejdere, elevråd og formand
Formålet med punktet er at bestyrelsen for et indblik i skolens hverdag siden
sidste bestyrelsesmøde fra de fire perspektiver.
Casper informerede om, at elevrådet ikke havde nyt til mødet denne gang.
Formanden ønsker, at elevrådet på et tidspunkt orienterer om deres arbejde på
skolen, således at bestyrelsen får et større indblik i de fire elevråds arbejde.
Rudi orienterede ligeledes om det afholdte dialogmøde, hvor emnet var
garantifordeling. I relation til dialogmødet har bestyrelsen efter samtale med
Helle Hansen fået et punkt på kommende dialogmøde omhandlende
høringsrelevans og i hvilke sammenhæng bestyrelser skal høres om ift. de
politiske beslutninger.
Kasper orienterede bl.a. om den afholdte Gallafest i udskolingen og
indskrivningstal til kommende skoleår i 0. klasse.
Pkt. 3
Skolebestyrelsens rolle og kompetence
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen drøfter forslaget og tager beslutning
om de efterfølgende handlinger. – se baggrundsbilaget styrelsesvedtægten for
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Det blev besluttet, at punktet tages op årligt, idet der var bred enighed i
bestyrelsen om, at forventningsafstemningen er helt nødvendig og meget givtig
ift. at arbejdet i bestyrelsen bliver tillidsfuldt og meningsgivende for alle
medlemmer.
Pkt. 4
Hvordan arbejder skolen med at løfte trivsel og reducere fravær – med fokus på
at minimere vikarbehovet hos eleverne.
Formålet med punktet er at skolens ledelse orienterer om hvordan der arbejdes
med social kapital, håndtering af fravær, kompetenceudvikling, organisering af
MED osv., således at bestyrelsen får en indsigt i de konkrete forhold der ligger til
grund for at nogle forældre oplever, at der oftere end tidligere er vikar i timerne.
Kasper orienterede om skolens praksis ift til emnet således, at bestyrelsen nu er
bedre klædt på til at kunne forklare mere konkret omkring skolens arbejde med
trivsel, arbejdsmiljø, fraværshåndtering og konkret viden om skolens nøgletal
på nævnte områder.
Pkt. 5
Kort statusorientering fra arbejdsgruppen vedr. forældreengagementet
Formålet med punktet er at arbejdsgruppen giver en kort status, og at punktet
tages op til behandling igen på mødet i marts.
Mie og Charlotte orienterede kort om processen, som kommer på marts mødet.
Pkt. 6
Høringssvar omhandlende ny struktur for specialområdet – se bilag
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen drøfter forslaget og tager beslutning
om de efterfølgende handlinger.
Det blev besluttet, at forslaget er i høring i bestyrelsen til den 9. marts.
Pkt. 7
Godkendelse af timefordelingsplanen for skoleåret 2016-17 – se bilag
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen drøfter ledelsens indstilling og til
efterfølgende beslutning.
Forslaget blev besluttet.
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Pkt. 8
Årshjulet – se bilag
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.
Årshjulet bliver revideret jf. de aftaler, der er indgået på mødet.
Pkt. 9
Evt.

