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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde

Dato: 31/5-2021, kl. 17.00-19.00
Mødeleder:
Bestyrelsesformanden

Deltagere:  Flemming, Mads, Louise, Anita, Helga, Jakob, Malte og Ann.
Suppleant Brian deltager også på dette møde.
Fraværende: LiseLotte, Asger, Trine

Dagsorden
Hvad handler punktet om, er der
særlige ansvarlige, gæster og er det
til orientering (O), drøftelse (D) eller
beslutning (B)

Tid
Estimere
t tid til
punktet

Referat
Opsummering af orienteringen/drøftelsen,
konklusion på beslutning, angivelse af evt.
ansvarlig og evt. deadline.

Formidling
Til hvem, af
hvem og
hvordan?

1. Godkendelse af dagsorden
(B)

17.00
5 min

Godkendt

2. Godkendelse af referat (B) 17.05
5 min.

Godkendt

3. Elevråd (O) 17.10
5 min.

Orientering fra elevrådet
-
Skal der samles op på nogle af de punkter
de kommer med, så de punkter de kommer
med kan behandles, hvis det vurderes som
noget der kunne være en idé at tale om på et
skolebestyrelsesmøde. Nogle ting handles
der på inden et bestyrelsesmøde, andre ting
“hører til” på et lærermøde, noget skal
undersøges nærmere osv. Nogle gange kan
det være brugbart at sende dem tilbage med
nogle spørgsmål til elevrådet.

4. Orientering (O+D) fra
skoleledelsen og
formanden

17.15
20 min

Generel status:
Skoleleder:
Rengøringsmøde på fredag grundet store fejl og
mangler med den nye rengøringsdame. Mødet er
med firmaet og nogle af de ansvarlige fra
Ringsted Kommune.

To lærerstillinger er slået op: en til mat/tysk
(samtaler 8/6) og en til HDS/eng (samtaler 15/6).

En stilling i SFO er slået op i SFO (samtaler 15/6).

Der er bestilt striber til skolegården, så puff,
basketbane m.m. kan tegnes op. Muligvis kan det
være en opgave til arbejdssøndagen eller en
opgave for ejendomsstaben.

Børnefestival den 11.6 i anlægget - vi deltager
med tre aktiviteter.

To studerende er stoppet d.d. 1.6 starter ny
studerende i SFO1/spiregruppe/bhkl.

5. Kommunikationsudvalg (D) 17.35
10 min. Status fra kommunikationsudvalg

Forslag til ny info fra skolebestyrelsen læses op til
godkendelse i slutningen af mødet d.d.
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Skolebestyrelsen får ikke altid en indsigt i hvad
der rører sig - hvordan kan der skabes en kultur
hvor forældrene bruger skolebestyrelsen i højere
grad?

Evt. surveys ifm ugebreve, som vi kan arbejde
med i skolebestyrelsen - hver anden måned eller
når det er relevant. Det er vigtigt, at vi overvejer
om det giver mening at aktivere alle forældre, da
man i bestyrelsen jo netop er valgt og sidder som
repræsentanter for alle. Fint at kommunikere ud,
hvor forskellige henvendelser skal adresseres, så
der reageres ensartet på henvendelser..
Kontaktforældre kan også bringes i spil.

6. Hegnsudvalg (D) 17.45
10 min. Status fra hegnsudvalget

Der har været møde i udvalget. Flemming
viste på bestyrelsesmøde billede af et
komposithegn med lameller - 120 cm i
højden mellem de to lygtepæle. De leveres i
en stålkonstruktion, men kan dog ikke holde
til at børnene kravler på det (der er heller
ikke faldunderlag). Der kan opsættes
blomsterkasser, bannere m.m. Løsningen
koster kr. 133.400,- inkl levering.  Skolen
afholder selv udgiften til hegnet.

Louise undersøger en anden mulighed og
vender tilbage.

Hegnsudvalget efterspørger en regning der
er splittet ud - måske kan noget gøres selv.

7. Budget (O) 17.55
10 min.

Status på skolens budget
Vi går ind i 2022 med et minus på kr.
456.000,- og forventer at afvikle en lille
smule af underskuddet i år.
Kort gennemgang af den økonomiske
situation de sidste 4 år.
Skolen har de sidste 4 år sparet ca.
1 million og er alligevel steget ift
forældrenes generelle
kvalitet/medarbejdertilfredshed.

9. Skemastruktur (O) 18.05
10 min.

Status på skemastruktur
Nyt på skoleskemaet er “skolehaver” - en
lærer har fået 5 timer til at gennemføre det
med alle klasser. Vi håber at kunne
præsentere skolebestyrelsen for en
timefordelingsplan (der skal godkendes) på
næste skolebestyrelsesmøde.

Lærere og nogle enkelte fra SFO har været
på kursus i ugeskemarevolutionen, som er
rullet ud i nogen grad i nogle klasser.
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10. Hvordan får vi truffet den
bedste/rigtige beslutning i
forhold til skærmpolitikken i
SFO (D)

18.15
40 min.

Oplæg Flemming:
Observationer i forhold til BTU besvarelser
Ansvar som bestyrelsesmedlem
Flemming kom med en beskrivelse af hans
oplevelse af processen indtil nu, herunder
narrativ, forældrehenvendelser og
mobilisering af forældre ift BTU,
kommunikation med andre forældre, tiltag
der sættes igang uden at det er koordineret.

Opridsning af skolebestyrelsens
fremadrettede opgave, med at lave et princip
for SFO.
Flemming har d.d. talt med rådgivningen hos
Skole & Forældre, som har konstateret at
nuværende princip er handlingsanvisende,
hvilket ikke hører til i et princip med derimod i
værdi- og ordensregler.

Oplæg Mads:
Overblik - perspektiver og bevæggrunde
(Skriv distribueres før mødet når det er
sammenskrevet)

Drøftelse Malte:
Hvordan kommer vi bedst i mål med denne
beslutning.
Eksempler på mulige beslutninger.
1. Afstemning
2. Der arbejdes med forskellige udkast til en
skærmpolitik.
3. Der arbejdes på forskellige mulige tilgange
i forhold til et enkelte barns forbrug af
skærm.
4. ….
5. …

Punktet genoptages på næste
skolebestyrelsesmøde i juni, hvor overblik
(oplæg fra Mads) og drøftelse om proces
drøftes (Malte).
Malte/Flemming vil inden næste møde
kontakte Skole & Forældre for indspark.
Ledelsen fremsender data inden næste
møde - data vil blive gennemgået på mødet.

11. Eventuelt (O) 18.55
5 min. Referat fra skolebestyrelsesmøder udsendes

på mail  til medlemmerne umiddelbart efter
et skolebestyrelsesmøde - hvis der ikke
kommenteres betragtes det som en
godkendelse af referatet.


