Referat skolebestyrelsesmøde

Onsdag den 21. oktober 2015, kl. 18.00-21.00 (Sundhøj - udskolingsgangen)
Deltagere: Rudi, Marie, Charlotte, Anders, Lene, Mie, Anker, Nikolaj, Mikael og
Kasper - afbud fra Kirsten
Pkt. 1
Velkomst og præsentation af bestyrelsens nye medlemmer
Rudi bød Lene og Mie velkommen til bestyrelsen.
Pkt. 2
Godkendelse af dagsorden.
Dagordenen blev godkendt.
Fremadrettet kommer der et punkt på dagsordenen med henvendelser fra
forældre.
Pkt. 3
Revidering af skolebestyrelsens forretningsorden med henblik på beslutning på
kommende skolebestyrelsesmøde. – se bilag
Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen drøfter oplægget med det formål at
revidere oplægget til endelig godkendelse på kommende møde.
Forslaget blev behandlet og ændringsforslag indskrives, således at
forretningsordenen kan godkendes på kommende møde. Rudi tilretter
dokumentet.
Pkt. 4
Valg af næstformand i skolebestyrelsen
Formålet med punktet er at skolebestyrelsen jf. nuværende forretningsorden
vælger en næstformand efter den udskiftning, der har fundet sted i bestyrelsen.
Anders Stricker blev valgt som næstformand med fuld opbakning fra
bestyrelsen.
Pkt. 5
Godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet den 15. september 2015.
Referatet blev godkendt.
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Pkt. 6
Hvordan arbejder skolebestyrelsen fremadrettet med et årshjul – se bilag
Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen drøfter, hvordan skolebestyrelsen
bl.a. via et årshjul kan sikre et overblik over årets opgaver.
Formanden orienterede om arbejdet med årshjulet og bestyrelsen besluttede at
denne metode fremadrettet anvendes.
Det blev ligeledes besluttet, at bestyrelsen fremadrettet kan udvide møderne til
3 timer, såfremt formanden vurderer dette relevant i forhold til dagsordenens
indhold og omfang.
Pkt. 7
Orientering omhandlende Tåsingeskolens ressourcecenter
Formålet med punktet er, at bestyrelsen får et indblik i hvordan Tåsingeskolens
ressourcecenter er organiseret og hvilke støttestrukturer ressourcecenteret
rummer.
Lina orienterede om Tåsingeskolens ressourcecenters organisering og de afledte
støttestrukturer, der findes for skolens ansatte, forældre og elever. Bestyrelsen
tog orienteringen til efterretning og udtrykte stor tilfredshed med oplægget.
Pkt. 8
Nyt fra skolens ledelse og medarbejdere.
Formålet med punktet er, at bestyrelsen får et indblik i skolens hverdag siden
sidste bestyrelsesmøde.
Kasper orienterede om følgende punkter i overskrifter:
 TRIM-dagens organisering på Sundhøj og Lundby
 Valgspakken på Tåsingeskolen 2015-16
 Projekt ”Vi synger” på 7. årgang
 T1 afdækningen er nu overstået for dette skoleår
 ”Min Uddannelse” introduceres i kommende måned for personalet
 Fix og Fleks på Tåsingeskolen
 Skolestien på Lundby er genetableret
Mikael orienterede om følgende fra medarbejdergruppen:
 Medarbejderne er generelt positive omkring T1 afdækningen, men er
spændte på at se om data og anbefalinger kan bruges til noget i praksis.
 TRIM dagen opleves som en god ny forandring
 Fix og Fleks er der store forventninger til fra et lærerperspektiv
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Pkt. 9
Efterårets forældremøder
Formålet er at de forældrevalgte orienterer i forhold til deres deltagelse på
efterårets forældremøder.
Forældrene orienterede hinanden som en opfølgning på de mange afholdte
forældremøder de seneste måneder.
Pkt. 10
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. – se bilag
Punktet udsættes til næste møde.
Pkt. 11
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 et tættere dialog til klasserødderne, således at man
både sikre et tæt samarbejde, men også et bredere forældreansvar ift.
skolebestyrelsens arbejde.
Punktet udsættes til næste møde.
Pkt. 12
Budgetprocedure for 2016 – se bilag
Formålet med punktet er, at bestyrelsen godkender ledelsens forslag til
procedure for budget 2016
Budgetproceduren blev godkendt. Det bemærkes, at skolebestyrelsen for
kommende år påbegynder arbejdet med budget 2017 i foråret 2016.
KF udarbejder en procedurebeskrives til næste møde.
Pkt. 13
Evt.
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Kommende møder:
NB.
Skolebestyrelsesmødet flyttes til onsdag den 11. november pga. dialogmødet
den 19. november.
Dialogmøde den 19. november kl. 17.00-19.00 – sted ukendt pt.

