LANDSBYORDNING SYDFALSTER
Referat

Skolebestyrelsen

Blad nr. 3

Møde: Ordinært møde
Afbud fra: Peder Clausen
Fraværende: Peter Kamper, Sidsel Nygaard
Dato: onsdag d. 24.01.2018

kl. 17.00-19.00

1. Velkommen/Introduktion.

2. Meddelelser


Elever
Vikarerne kan ikke altid hjælpe med de fag, de er vikarer i.
Der mangler stadig papir og sæbe på toiletterne.
SF supplerer og fortæller, der bliver lavet et ”pigetoilet”
Der er kommet rullegardiner i 4., 5. og 6. klassernes lokaler.
Der er kommet bordfodbold.



Formand
Intet nyt.



Forældrevalgte
Der spørges ind til parkeringsforholdene ved hallen.
SF fortæller, at ejendomscenteret, Park og Vej samt Politi har været ude
og besigtige forholdene. Der bliver lavet en samlet løsning for hele
matriklen/landsbyordningen.



Ledelsen
-

Logo
SF har talt med en grafiker om det logo, der på sidste møde blev
valgt. Der var nogle tvivlsspørgsmål i forhold til farveønsker mm.
Grafikeren bearbejder logoet mht. nogle for kommunen givne
retningslinjer og vores ønsker.
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-

Klasser
Der er på nuværende tidspunkt 30 elever i 8.kl., hvilket betyder at
der er til to klasser næste skoleår.
I 2. kl. mangler der to elever, for at der er til to klasser.
Den nye tildelingsmodel er vedtaget.

-

Praksisvejlederforløb uge 4-9
Forløbet er delt i to. Dels et forløb i teamet i 1. kl., dels et forløb for
team 0. - 4., om kollegial supervision.
Puljeskoler

-

Her satses der på at støtte op om eksamenslæsningen. Der er et
Projekt i gang i 9.kl., der hedder ”Udkantsguldet”
-

Frikommuneforsøg
De to centre ”børn og Læring” samt Børn og Familie” er med i et
forsøg, hvor der bliver mulighed for en letter og hurtigere sagsgang.
Sydfalster Landsbyordning og Sakskøbing Skole er valgt ud til at være
med.

Medarbejdere
Der blev orienteret om Prom og Fastelavn.
3. Orientering: Økonomi-status
Landsbyordningen kommer ud med et overskud på ca. 300.000 kr.
Det skal der kommenteres på på næste møde.
4. Orientering: Budget 2018
Drøftelse af kantinedrift i forhold til Valhal. Videre drøftelse med SP.
Skole/SFO går ca. 1mill. ned. Sandsynligvis begrundet i elevtallet.
Ser ud til at hænge fint sammen.
5. Orientering: Kvalitetsrapport(se bilag)
Vi kommenterer på s.31.
SF gennemgår områderne
Karaktergennemsnit
Mindst 2 i dansk og mat.
Trivsel og fravær
Kompetencedækning
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Der vedtages de kommentarer, der fremsendes som
skolebestyrelsens.
6. Orientering: Valg til bestyrelser 2018
Formand Peter Kamper fratræder.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Ida Jart kastrup som formand,
Signe Winther Andersen som næstformand. Malene Virkelyst Nielsen
Indtræder i bestyrelsen og Sidsel Nygaard bliver 1. suppleant.
Der skal være valg i 2018, da der skal afstemmes valg på forskellige
områder.
Mere info om dette på næste møde.
7. Orientering: Ungeprofil
Der er lavet en undersøgelse ”Ungeprofiler” på 7., 8. og 9. årgang.
Ser generelt positiv ud.

8. EVT.
Lukket punkt:
Skolebestyrelsesmøder 2017/2018:
7.10(temadag 9.00-13.00), 6.12(julefrokost), 24.1, 6.3, 11.4, 16.5, 18.6(afslutning)
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