Referat skolebestyrelsesmøde
Mandag den 24. maj 2016, kl. 19.00-21.00 (Sundhøj)
Tilstede: Rudi, Kirsten, Anker, Nikolaj, Lene, Anders, Casper, Marie, Mikael og
Kasper
Afbud: Mie, Dorrit, Jeanne og Charlotte
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra
skolebestyrelsesmødet den 18. april 2016.
Godkendt
Pkt. 2
Hvordan arbejder elevrådet og med hvad?
Formålet med punktet er at Casper og Ole(lærer) orienterer om hvordan og hvad
der arbejdes med skolens elevråd.
Casper og Ole orienterede om, hvordan og med hvad elevrådet arbejder, med
primært fokus på elevrådet i almenskolen på Sundhøj 6.-9. klasse.
Casper kom med mange gode eksempler på, hvad elevrådet har arbejdet med,
og hvilke konkrete tiltag der er kommet ud af deres arbejde.
Skolebestyrelsen fik således også lov til at se referatet fra sidste elevrådsmøde,
og fik dermed et meget konkret billede på, hvad der optager eleverne pt.
Pkt. 3
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.
Skoleledelsen ved Kasper:
Orientering om ansættelser internt.
Løbende orientering omkring forældrehenvendelser.
SEF fonden har ydet tilskud på 41.000 kr. til studietur til Berlin for valgholdet
omhandlende energi.
Skoleårets planlægning forløber planmæssigt – skolen skal ansætte tre lærere
og en pædagog pt.
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Medarbejderne ved Michael:
Prøveperioden er i fuld gang og optager meget opmærksomhed hos
udskolingseleverne og lærerne i udskolingen
Der arbejdes med at finde en god måde at håndtere tiltag omkring afvikling af
prøver og censorater mellem TR og ledelse.
Formanden for Skolebestyrelsen ved Rudi:
Rudi orienterede om dialogmødets indhold – herunder hvordan fremtidens
høringer/udtalelse skal fungere i praksis.
Ligeledes indeholdt dialogmødet en drøftelse af ønsker til kvalitetsrapport og
progressionsrapport i fremtiden.
Pkt. 4
Princip omkring varsling af lektier – første behandling . - Se bilag
Formålet med punktet er en drøftelse af det medsendte bilag vedrørende nyt
princip for varsling af lektier.
Princippet blev efter en drøftelse mere sendt videre til høring i ledelse og MED.
På næste skolebestyrelsesmøde behandles de indkommende høringssvar og der
tages stilling til om der kan træffes en endelig beslutning.
Pkt. 5
Princip omkring elevers adgang til mobiltelefon i undervisningen – første
behandling. - Se bilag
Formålet med punktet er en drøftelse af det medsendte bilag vedrørende nyt
princip for elevers adgang til mobiltelefon i undervisningen.
Princippet blev efter en drøftelse mere sendt videre til høring i ledelse og MED.
På næste skolebestyrelsesmøde behandles de indkommende høringssvar og der
tages stilling til, om der kan træffes en endelig beslutning.
Pkt. 6
Tåsingeskolens værdiregelsæt til drøftelse – Se bilag
Formålet med punktet er en drøftelse af det medsendte bilag, som er første
udgaven af skolens kommende værdiregelsæt.
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Ledelsen fremlægger på næste møde et revideret forslag på baggrund af den
feedback, der fremkom under drøftelserne. Rudi inddrages undervejs i
processen.
Ligeledes blev det besluttet, at værdiregelsættet ikke skal være godkendt på
næste møde, men kan vente med endelig godkendelse efter sommerferien.
Pkt. 7
Bestyrelsens suppleantsituation drøftes.
Formålet med punktet er at bestyrelsen drøfter de eventuelle muligheder for
supplering af bestyrelsen.
Kirsten meddelte, at hun stopper i skolebestyrelsen pga. nyt job i USA.
Det blev besluttet, at der på skolebestyrelsesmødet i august besluttes, hvornår
et suppleringsvalg afholdelse.
Pkt. 8
Projekt Læringsledelse – hvad er skolebestyrelsens rolle i projektet?
Formålet med punktet er at bestyrelsen får et indblik i de tanker der ligger bag
projektet som et ”Whole approach” system, således at skolebestyrelsens kan
drøfte hvordan det påvirker arbejdet i bestyrelsesregi.
Punktet blev indledt med en fremlægges af Kasper omhandlende
skolebestyrelsens rolle i projekt for læringsledelse. Efterfølgende blev det
besluttet, at der på kommende møde i juni aftales et arbejdsspørgsmål, som
afsæt til de næste handlinger vedrørende dette punkt.
Pkt. 9
Årshjulet – se bilag
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.

