Bestyrelsesmøde
6. marts 2019 kl. 17-20 i personalerummet
Deltagere:
Sofie Baltzer Brinch (næstformand elevråd), Selma Finnemann Ismail (formand elevråd), Ane Søndergaard, Maria
Camilla Storm, Camilla Mehl, Katrine Vind, Rasmus Hansen, Thøger Terp, Line Vindum Mikkelsen, Anne Cathrine Viuff,
Tove Zacher, Mona Vinther, Eva Steensen, Søren Langbjerg, Claus Ravnsbæk, Lisbeth Munksgaard.
Helle Søndergaard deltager under punkterne 1-5.
Fraværende: Line Vindum Mikkelsen, Camilla Mehl (punkt 1-4)
Dagsorden
1.

Godkendelse af referat.
Godkendt

2.

Elevernes kvarter
Elevrådet deltager denne gang
Sofie og Selma har været til ungerigsdagen, hvor de fik 7000,- til udsmykning med graffiti og et hænge-udsted til
mellemtrinet. Elevrådet har arrangeret en talent konkurrence, 13 hold tilmeldte sig og er nu blevet til 6 finalehold,
senere på året arrangeres en fodboldturnering og måske en rundboldturnering. I mandag var Selma og Sofie på
Syddjurs fælles elevråd. Her arbejder de med plakater med ideer til bevægelse i undervisningen til klassern.

3.

Princip for ekskursioner og lejrskoler. Bilag 1. Beslutning
Princippet skal opdateres, så det stemmer overens med virkeligheden. Der har f.eks. ikke være afholdt koloni i
SFO siden reformen trådte i kraft. Der er et ønske fra lærerne om at genindføre hytteture på enkelte årgange. Det
er en økonomisk og ressourcemæssig prioritering. Hvad tænker bestyrelsen om det?
Bestyrelsen tænker at hytteture er en god ide. Skolemødet skal fastsætte rammerne for,hvordan det foregår.
Målet med hytteture er at ryste eleverne sammen og skabe et socialt fællesskab.

4.

Budget 2019. Bilag 2+3. Beslutning
Gennemgang af foreløbigt regnskab for 2018 og budget 2019 for skole og børnehus.
Herunder drøftelse af anvendelse af puljen til kost i skolen.
Regnskab og budget vedtaget.

5.

Skoleårets planlægning. Bilag 4+5. Høring.
Vi har i ledelsen og sammen med personalet drøftet skoledagen i kommende skoleår. Drøftelserne har taget
udgangspunkt i vedhæftede udkast og ændring af skolereformen.
Ledelsen har et ønske om fælles pædagogisk weekend for alle medarbejdere fra en fredag kl. 14?
Bestyrelsen er betænkelige ved, at børnene ikke får en regulær pause om formiddagen. Der arbejdes videre med
en version 3.

6.

Anti-mobbestrategi. Bilag 6. Beslutning
Anti-mobbestrategien har været behandlet på Pædagogisk Rådsmøde. På baggrund heraf er udkastet revideret,
og det kan drøftes og besluttes i bestyrelsen.
Lisbeth og Eva samler punkterne vedr. ansvar og inddrager eleverne, måske med ny overskrift.
Det kan omhandle:
Eleverne/børnene skal efterleve vores værdigrundlag(som mål)(medansvar)
Børn skal udvise tolerance, respekt, mod og omsorg

7.

Handleplan mod mobning. Bilag 6. Orientering og beslutning
Handleplanen har ligeledes været behandlet i PR. Hvad er næste skridt for bestyrelsen i forhold til handleplanen?
Pædagogisk råd var positive over for ideen at bestyrelsen var ansvarlig for pkt. omkring vigtigheden om et godt
forældresamarbejde, men husk at der skal være progression i hvad der bliver fortalt fra vuggestue til 6. kl.
Lisbeth nedsætter et udvalg af professionelle, der skal komme med oplæg omkring indhold.

8.

Skolefest. Beslutning
Nyt fra udvalg og arbejdsgrupper?
Bestyrelsesboden holder pause i år, i stedet hjælper bestyrelsen i pølsebode.

9.

Opfølgning fra tidligere møder. Høring.
Herunder reaktioner på politikker og retningslinjer.

10. Punkter til kommende møder
Principper for ekskursioner og lejrskole
Nationale test. Evt. oplæg fra vejledere
Ønske om at høre hvordan indretning fungere i bhv
11. Orientering fra:
- Ledelse: Udvikling i børnetal i vuggestue og børnehave
- Formand:
12. Evt.
Næste møde: Torsdag d. 4. april 2019 kl. 17-20.
Husk også:
Dialogmøde skole: 14. maj 16:30-18:30 og 5. november 16:30-18:30
Dialogmøde dagtilbud: 1. oktober 16:30-18:30

