Referat skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 22. september 2016, kl. 18.30-21.00
Tilstede: Rudi, Charlotte, Marie, Anders, Lene, Mie, Casper, Dorrit, Lene, Lina,
Laila, Nikolaj og Kasper
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra
skolebestyrelsesmødet 24. august 2016.
Dagsorden og referat blev godkendt.
Pkt. 2
Nyt fra skolens ledelse, medarbejdere, elevråd og formand
Formålet med punktet er, at bestyrelsen får et indblik i skolens hverdag siden
sidste bestyrelsesmøde fra de fire perspektiver.
Ledelsen orienterede bl.a. om følgende fra skolens hverdag:
 Forældreforeningen på Lundby har doneret 45.000 kr. til Lundby
afdelingens legemiljø
 Den nye hytte ved Vindebyøre sendes i udbud i kommende måned
 Der er iværksat et samarbejde med Vester Skerninge Friskole om
bæredygtighed i skoleregi
 Orientering om Budget 17 i kommunalt regi
 Centerafdelingen har netop indskrevet 2 nye elever
Medarbejderne
 Min Uddannelse er i fuld gang jf. tidligere orientering på forældreintra
 Skolens pædagogiske personale arbejder pt. med det professionelle
læringsfællesskab i forbindelse med projekt læringsledelse
Eleverne
 Casper regner med, at der har været valg til skolebestyrelsen inden næste
skolebestyrelsesmøde.
Formanden
 Rudi orienterede om ministerbesøg på skolen og det netop afholdte
dialogmøde mellem skolebestyrelse, ledelse og Børn og Unge udvalg.
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 Næste bestyrelsesmøde afholdes i SG, som led i at besøge skolens mange
lokationer.
Pkt. 3
Suppleringsvalg til skolebestyrelsen - status
Formålet med punktet er en orientering om status på kommende suppleringsvalg.
Rudi og Kasper orienterede om status på processen.
Pkt. 4
Værdiregelsæt til godkendelse
Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen drøfter de indkommende forslag til
værdiregelsættet og efterfølgende beslutter den endelig udgave. Efterfølgende
aftales hvordan værdiregelsættet bringes i spil på hele skolen.
De tre forslag blev fremlagt efter høring til beslutning. De indkommende forslag
til ændringer blev vedtaget. Således at det færdige materiale nu er klar til
implementering. Alle tre udgaver placeres på skolens hjemmeside. Ledelsen
udarbejder til kommende bestyrelsesmøde et forslag til en kørerplan for
implementering af værdiregelsættet i skolens hverdag. Det blev ligeledes
drøftet, at der på sigt skal udarbejdes en elevversion på flere sproglige niveauer,
således at skolens elever i ind- og mellemskolen får bedre forudsætninger for at
forstå indhold og budskab.
Pkt. 5
Planlægning af forældreaften
Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen drøfter planen for forældreaftenen,
herunder forslag fra forældre og ledelse.
Ledelsens forslag blev vedtaget til videre bearbejdning, således at ledelsen til
kommende bestyrelsesmøde fremlægger en indbydelse til arrangementet. Den
forældrevalgte arbejdsgruppe (Charlotte, Anders og Mie) sender en
indholdsbeskrivelse af den del, der handler om forældreinvolvering til ledelsen i
uge 39, således det kan komme med i indbydelsen.
Pkt. 6
Budget 2017 – hvordan kan en bestyrelse få indflydelse på arbejdet med budget
på en folkeskole?
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Formålet med punktet er en drøftelse af hvordan bestyrelsen kan og vil påvirke
budgettet for skolen i 2017. Punktet tages op på de kommende møder, og dette
er således en første behandling uden forventning til beslutninger ift. den konkrete
udmøntning. Dette henlægges til kommende møder.
Skolebestyrelsen drøftede det udsendte materiale og besluttede at
forældregruppen arbejdede videre til deres kommende studiegruppemøde.
Punktet tages op igen til beslutning på kommende bestyrelsesmøde i oktober.
Pkt. 7
Efterårets forældremøder – opsamling.
Formålet med punktet er en gensidig orientering omhandlende efterårets
forældremøder. Er der særlige fokuspunkter til årshjulet, besluttes disse.
De forældrevalgte orienterede om deres oplevelser ved forældremøderne.
Pkt. 8
Årshjulet
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.
Årshjulet blev gennemgået og ændringer indskrevet.
Pkt. 9
Evt.

