Skolebestyrelsesmøde

den 20. september 2016 kl. 18.30-20.30 i personalerummet på Holmsland Skole

Deltagere: Jens Bøndergaard, Gitte Højbjerg, Betina Tvistholm, Nina Aarup, Jesper Hillebrandt, Robert Kroning, Anna N. Larsen, Lars Husted, Dorthe Thomsen,
Torben Hjøllund Mortensen
Afbud: Jens og Lars
Elevråd: Afbud fra Aksel, 6.kl. Simon fra 5.kl. kommer sammen med Malene, der er kontaktlærer for Elevrådet.

Punkt Kort om punktet

Uddybning

Beslutning/orientering/drøftelse/udtalelse:

1
2

Underskrift
Godkendelse af dagsorden

Underskrift af referatet fra sidste gang
Nye punkter eller andre ændringer til dagsordenen?

Dato for skolebestyrelsesmødet i dag har været uklar. Nina sender mail rundt om datoer resten af året.

3

Elevrådet, Simon deltager

Elevrådet har ordet.

Malene deltager sammen med elevrådet og deltager i stedet for Lars.
Elevrådet har snakket om nye cykel- og løberuter, så det bliver lidt sjovere.
Vil gerne planlægge et julearrangement på næste møde
Simon har indhentet forslag til gode idéer det kommende år. Nogle idéer er: dyredag, talentshow, frugtbod åbnes
igen, blå dage, røde dage, bagedyst….
Allesio, Olwald, Isabell, Simon, Asbjørn og Axel sidder nu i elevrådet.
Simon er formand for elevrådet.
Næste elevrådsmøde er om ca. en måned.

4

Forretningsorden for
skolebestyrelsen

Et udkast til en forretningsorden for skolebestyrelsen
vedhæftes til drøftelse og beslutning.

Møder: Senest på sidste møde inden sommerferien fastlægges datoer for kommende skoleår.
Tidspunktet ændres til kl 19-21
Dagsorden/referater: Punkter 1 uge før og dagsorden ud 3 dage før, slette fortløbende numre, der er valgt en fast
referent, referatet sendes rundt til alle medlemmer efter mødet og underskrives på næstkommende møde. Er der
ingen kommentar inden 7 dage er referatet godkendt.
Dorthe sætter stjerne ved de punkter som skal være faste.
Ved længere tids fravær af SKB medlem kan suppleant indkaldes.

5

Budget og Regnskab

Jens fortsætter med at besøge Gina/Dorthe på kontoret ift. Budget. Han giver besked, hvis der er noget som skal
følges op på.

6

Orientering v/skoleleder

Der er forslag fra Nina og Torben om, at Jens
Bøndergaard fortsat besøger Gina/Dorthe på kontoret og
følger tallenes udvikling.
a) Status – skolen – personale og elever
b) Den ÅBNE SKOLE / ”Bæredygtig Energi til
Livet” / Kultur-og
Kompetenceprojektet/samskabelse
c)
Andet?

A: Afholdt alle forældremøder – Dorthe har deltaget ved nogle. Der er lidt usikkerhed vedr. skolerejser.
Gode møder ellers.
Trivsel i 4. klasse.
Ansættelse af barselsvikar for Anna, der er ansættelsessamtale den 26. september kl. 8.00-14.30.
B: Den Åbne skole – en del af skolereformen. RKSK har lavet et projektkatalog, som indeholder projekter hvor
virksomheder byder ind med, hvor folkeskoleelever kan deltage. Holmsland skole deltager.
Kultur/kompetence projekt – Dorthe og Anny er begge på uddannelse og de er ved at søsætte mindre projekter i
lokalsamfundet.
C: TEACH – Professionalisering af praksis, og nysgerrig på hinanden praksis. Brug for hjælp af forældre i foråret i

a) Orientering vedr. udsendt brev til alle
medarbejdere/Nina
b) Madpakker/Torben
c)
Hvordan kan vi arbejde med dette i en anden form?

SFOén – eftermiddage, sådan pædagogerne/pædagogmedhjælpere også kan deltage.
4 datoer: 4/4, 4/5, 18/5 og 15/6 2017 kl. 13.00 – 16.30
Skolebestyrelsen skal organisere disse dage.
Budgetforlig. 12 mio. over de næste 4 år. Heraf 6 mio. som ikke er øremærket.
B: Henvendelse fra forældre vedr. børn ikke spiser deres madpakke. Vi har drøftet det og forældrene er velkomne til
at henvende sig til klasselæren, hvis man oplever det er et problem. Lærerne opfordrer i forvejen børnene til at
spise. Det er også muligt at gå i dialog med Regnbuen, hvis der er et problem.

7

Orientering eller andet fra de
forældrevalgte

8

Intentionerne i SKBs mail til
alle ansatte af 06.09.2016

9

Skolefest

Nina har et par forslag med. Datoer?

Fællesspisning for forældre, børn og lærere den 18. november 2016 på skolen kl. 17.30
Fest for helhedens personale, forældre og SKB den 11. marts 2017 – Jesper er i festudvalget.

Evt.

Punkter til næste møde:
Førstehjælp
Andet

SFO – MAS har en feriestatistik med til oktober-mødet.
Nina ønsker en drøftelse af lukkefri SFO.

Første hjælps kursus til alle – Det kunne være en mulighed at søge fonde for at få dækket udgifterne.
Det næste møde er den 25. oktober kl. 19.00

Punkt 7 A og pkt. 8 smelter sammen.
Vi er enige om at søge for at have den bedste skole og hvordan sikrer vi det?
Hvordan arbejder vi (SKB) med trivsel fremadrettet.
MED udvalget for Holmsland Helhed har snakket om fælles værdier og holdninger
Dorthe foreslår, at man kan lave en temadag, hvor hele Helheden og bestyrelserne deltager. Hvor temaet er trivsel,
hvor kan vi bruge hinanden.
Torben: det er vigtigt at skabe rum, hvor man har mulighed for at drøfte forskellige ting.
SKB´s vision er at sikre trivslen for hele personalegruppen. Vi ønsker at skabe et rum for muligheden for at
personalestaben har mulighed for at lette ”låget”.
Beslutning: Dorthe udarbejder, til næste skb møde, et forslag til, hvordan vi skal arbejde med trivslen blandt
medarbejdere her og nu

Punkter fremadrettet:
Principper, politikker, logo/layout, hjemmeside update.

Til underskrift:

_______________________________________ ________________________________________________ ____________________________________________
Nina Aarup, formand

Jens Bøndergaard, næstformand

Gitte Højbjerg, referent

_____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
Bettina Tvistholm

Torben Mortensen

Jesper Hillebrandt

_____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
Robert Kroning

Anna N. Larsen

Lars Husted

