Referat skolebestyrelsesmøde
Mandag den 23. januar 2017, kl. 18.30-21.00
Tilstede: Anders, Charlotte, Dorrit, Lene, Lina, Mie, Casper, Rudi, Lene og Kasper
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet 15.
december 2016.
Referat og dagsorden godkendt.
Pkt. 2
Godkendelse af budget 2017
Formålet med punktet er en orientering om budget 2017, efter det har været til høring i MED.
Budgettet for 2017 godkendt.
Pkt. 3
Orientering om skolens arbejde med forebyggelse af alkohol og stoffer
Formålet med punktet er at føre tilsyn med skolens forebyggende arbejde med stoffer og
alkohol.
Kirsten Augustinus fremlagde skolens arbejde med det forebyggende arbejde omkring bl.a.
stoffer og alkohol. Der var stor tilfredshed med oplægget, som skabte nogle gode debatter
omkring forældreinvolvering i den forebyggende opgave, som er et fælles ansvar skole og
hjem deler.
Pkt. 4
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.
Elevrådet
Er allerede gået i gang med værdiimplementeringen
Medarbejder
 Der er TR valg i februar for lærere.
 Planlægning af skoleåret er i gang på mange niveauer, herunder også på lærer og
pædagog området.
Formanden
Orienterede om en spørgeskemaundersøgelse der er tilsendt formanden.
Skolens ledelse
 Indskrivningen til kommende 0. klasser forløber planmæssigt – der bliver tre klasser
som forventet. To klasser på Sundhøjafdelingen og en klasse på Lundbyafdelingen.
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Der arbejdes pt. med et muligt projekt med UCL ift. skolen kan blive forskningsskole
Vi har netop afsluttet ansøgningsprocessen til en kommende læringsvejleder, og der
har været mange ansøgere.
På 8. årgang har vi afsluttet vurderingen af ikke uddannelsesparate elever (en ”skal”
opgave for skoler). I dette skoleår har vi vurderet 50% færre elever som ikke
uddannelsesparat end sidste skoleår, hvilket er yderst tilfredsstillende.

Pkt. 5
Planlægning af forældreaften
Formålet med punktet er en orientering omkring status fra arbejdsgruppen. Herunder også ny
dato for bestyrelsesmødet i marts 2017.
De konkrete forhold omkring den 22. marts blev drøftet og de konkrete aftaler indgået.
Det er alle forældrevalgte, der denne aften møder frem og deltager i den praktiske afvikling.
Det blev aftalt, at skolebestyrelsesmødet den 23. marts flyttes til den 5. april grundet
forældrearrangementet den 22. marts.
Pkt. 6
Succeskriterier for implementering af værdiregelsæt
Formålet med punktet er at bestyrelsen formulere nogle succeskriterier ift. implementering af
skolens værdiregelsæt.
Punktet blev drøftet og det blev aftalt, at punktet skal tages op igen på de kommende møder
til procesbehandling.
Pkt. 7
Årshjulet
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.
Årshjulet revideres efter de indgåede aftaler på mødet.
Pkt. 8
Lukket punkt
Drøftet

