Referat skolebestyrelsesmøde

Onsdag den 11. november 2015, kl. 18.30-21.00 (Lundby)
Deltagere: Rudi, Marie, Lene, Mie, Anker, Anders, Mikael, Dorrit, Charlotte,
Casper, Jeanne, Nikolaj og Kasper - afbud fra Kirsten
Pkt. 1
Velkomst og præsentation af bestyrelsens nye medlemmer (elever)
Casper og Jeanne blev budt velkommen til bestyrelsen.
Pkt. 2
Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
Pkt. 3
Godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet den 15. september 2015.
Referatet blev godkendt. Mikael har en kommentar til referatet som indskrives i
referatet.
Pkt. 4
Revidering af skolebestyrelsens forretningsorden med henblik på beslutning.
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen under hensyntagen til de evt.
indkomne ændringsforslag (Høringsfrist fredag d. 6.11 kl. 12.00) godkender den
reviderede forretningsorden.
Forretningsordenen blev godkendt og er hermed gældende fra dags dato.
Pkt. 5
Forslag til budgetprocedure for 2017 til beslutning
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen drøfter det medsendte bilag som
opfølgning på drøftelsen fra sidste bestyrelsesmøde, således at arbejdet med
budget 2017 kan påbegyndes i foråret 2016.
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Det fremlagte forslag blev godkendt og bringes i anvendelse for budgetåret
2017.
Pkt. 6
Opfølgning på værdiproces den 13. sept. – oplæg fra arbejdsgruppen
Formålet er en drøftelse af arbejdsgruppens forslag til implementering af
skolebestyrelsens vedtagende værdier. Det forventes, at der kan træffes en
beslutning til proces.
Marie og Nikolaj fremlagde oplægget fra gruppen. Selve indholdet i oplægget
blev godkendt.
Det blev besluttet, at arbejdsgruppen fortsættes i den nuværende form.
Arbejdsgruppen har til opgave at komme med et baggrundspapir, der beskriver
hvordan oplægget formidles og forstås fra et elevperspektiv. Oplægget
fremlægges på bestyrelsesmødet til januar.
Pkt. 7
Valg af metode til arbejdet med værdiregelsæt
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen jf. bilag tager beslutning om det
fremsendte materiale kan danne grundlag for det fremadrettede arbejde med
værdiregelsættet for Tåsingeskolen.
Skabelonen til arbejdet med værdiregelsættet blev godkendt som grundlag for
det videre arbejde med værdiregelsættet, dog med den ændring, at ledelsen til
næste bestyrelsesmøde fremlægger et oplæg til hvilke punkter, der kan
vurderes som et minimumniveau for opgaveløsningen.
Pkt. 8
Forberedelse til dialogmøde den 19. november.
Formålet er en drøftelse af teamet for dialogmødet, således at deltagerne fra
skolens bestyrelse klædes på til det kommende dialogmøde. Der tages
udgangspunkt i Svendborg kommunes vision for læring og dannelse (se bilag).
Bestyrelsens holdning blev drøftet, således at de tre deltagere kender
bestyrelsens holdning. Deltagere til kommende dialogmøde er Rudi, Anders og
Kasper.
Pkt. 9
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Hvordan kan vi styrke forældreansvaret mellem klasserødderne og
skolebestyrelsen?
Formålet med punktet er at finde frem til nogle konkrete forslag til hvordan
skolebestyrelsen kan sikre en tættere dialog til klasserødderne, således at man
både sikre et tæt samarbejde, men også et bredere forældreansvar ift.
skolebestyrelsens arbejde. Bilag vedlagt som inspiration fra Rantzausminde Skole.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Mie, Charlotte og Anders, som
kommer med et oplæg til, hvordan bestyrelsen kan komme videre med arbejdet
med at styrke samarbejdet mellem bestyrelsen og klasserødderne. Oplægget
fremlægges på bestyrelsesmødet til januar.
Pkt. 10
Årshjulet
Formålet med punktet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende
opgaver.
Årshjulet blev revideret med de nye punkter.
Pkt. 11
Nyt fra skolens ledelse, medarbejdere og formand
Formålet med punktet er at bestyrelsen for et indblik i skolens hverdag siden
sidste bestyrelsesmøde fra de tre perspektiver. Denne gang med særligt fokus fra
formandens perspektiv.
Rudi orienterede om bevæggrunden for, at forældrene fremadrettet ønsker at
mødes forud for møderne. Baggrunden er, at Rudi ønsker at
forældrerepræsentanterne får mulighed for at mødes mellem møderne, idet de
andre grupper i bestyrelsen til daglig har mulighed for at vende de perspektiver,
der diskuteres i bestyrelsen forud for bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen arbejder på en julehilsen til skolens forældre.
Pkt. 12
Evt.
Kommende møder:
Dialogmøde den 19. november kl. 17.00-19.00

