Møde i skolebestyrelsen
Dato: Torsdag den 21.11.2019
Sted: Mødelokale 1
Afbud:
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden (5 min.) + underskrivelse
af referat
2) Meddelelser (30 min.)
a) Eleverne:
•
b) Formanden:
•
c) Skole og SFO:
Skolen:
• Åben klassedannelse i Bhv
• Beslutning om overvågning af legeplads
• Kvalitetsrapporten – proces, temaer og
nedsættelse af ’kommentar udvalg’?
SFO:
•
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Kl. 19.00 – 22.00

Referat:

a) BU politikken er blevet drøftet i elevrådet –
Eleverne kunne lave nogel videoer som
kunne vise hvordan BU politikken ser ud på
Østre
Overvågning i skolegården
b) Formændene for skolerne har netværket
lidt sammen siden sidst. – målet er at
skolerne på besyrelsesniveau får et større
sammenhold
c) SFO: Klubben er ved at være på plads –
dog er der nogle lyd/akustik udfordringer.
– legestativet fra Vestre er sat op i den lille
skolegård – Kunne man få noget på
væggene eller på gulvet? Knæk Cancer var
en stor succes i SFOen Skole: Vi er gået i dialog med BHV lærerne
omkring denne ordning – Overvågning af
legeplads, Der er flertal for at vi må sætte
overvågning op i skolegården –
Kvalitetsrapporten skal læses i gennem og
bestyrelsen skal udtale sig om den inden
den 18. dec – Lone indkalder bestyrelsen til
et fyraftensmøde inden den 18. dec – De
to principper er i spil og er i proces mellem
p-teamet og personalet – flere årgange har
prøvet forskellige tiltag af – I næste uge
mødes alle forældre som har børn i
base/specialtilbud, hvor UU også er
tilstede BU politikken bringes også ind i
dette møde – BørneUngeprofilundersøgelse for 7. til 9. årg skal
besvares inden 31/12 – Folk har travlt,

forandringerne er med til at øge presset på
folk.
3) Særlige indsatser for bestyrelsen i indeværende år:
• Status forældrekampagne
• Vedtagelse af forældrerådsfolder (bilag)
• Valgudvalg – Hvem er på valg? Hvem har
’bolden’?

4) Årshjul/pkt. til beslutning (70 min.):
• Arbejdet med Børne- unge politikken
Opsamling på mødet med B&U
Ledelsen fremlægger forslag til proces for
arbejdet – og derefter en ’lille’ opgave

5) Eventuelt:

Forældrekampagne: Udvalget kommer med det
endelige bud på næste bestyrelsesmøde –
Forældrerådsfolder: Folderen rettes til en sidste
gang og sendes ud til klasserådene – Ledelsen
samler op på det
Valgudvalg: Der er valg til foråret – der er 3 pladser
på valg Tim, 2x Steen – Personalet og forældre kan
allerede nu begynde at i tale sætte at valget
kommer.
Udvalg for tidsplan og proces: Finn og Jesper
Lone, Steen og Tim var i Brande og drøfte BU
politikken med poltikkerne.
Bestyrelsen ønsker at BU politikken kommer ud
blandt eleverne og at vi opsamler viden om hvor
eleverne ser de forskellige områder i spil i hver
dagen. BU politikken tages med på et
personalemøde og derfra ud til eleverne.
Processen holdes meget simpel
Jesper rejste en ide om at starte en fond – dette
kunne være et punkt på et fremtidig møde

Kommende møder/arrangementer:
18/12, kl. 17 – 21: Møde og spisning
28/1, kl. 19 – 22: Møde
7/3, kl. 9 – 16: Pæd.dag (på skolen)
26/3, kl. 19 – 22: Møde
27/4, kl. 19 -22: Møde
26/5, kl. 19-22: Møde
17/6, kl. 17 – 21: Møde og spisning
24/6, kl. 17.30-19.00: Dimission
Kommende punkter:
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Godkendelse af referat:
Frank Sjøgreen, forældrerepræsentant (formand)
Steen Mikkelsen, forældrerepræsentant (næstformand)
Steen Dahl Pedersen, forældrerepræsentant
Jesper Roskilde, forældrerepræsentant
Sara Kristensen, forældrerepræsentant
Tim Sølyst, forældrerepræsentant
Søren Madsen, forældrerepræsentant
Anne-Birgit Thygesen Qvistgaard, personalerepræsentant
Helene Thibert-Poulsen, personalerepræsentant
Lone S. Boll Jørgensen, ledelsesrepræsentant
Finn Hansen, ledelsesrepræsentant
Palle Aagaard Jespersen, ledelsesrepræsentant
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