LANDSBYORDNING SYDFALSTER
Referat

Skolebestyrelsen

Blad nr. 2

Møde: Ordinært møde
Afbud fra: Villads(Rostock med 9a), René(Rostock med 9a), Stine(syg)
Fraværende: Sidsel
Dato: onsdag d. 6.12.2017

kl. 17.00-19.00

1. Velkommen/Introduktion.

2. Meddelelser


Elever
De små mangler aktiviteter, så der er stillet forslag om, at der etableres
legepatrulje igen. Der spørges rundt i klasserne, blandt de store efter
frivillige til at stå for legepatrulje.



Formand
Der er ansøgt om tunnel under hovedvejen til vejdirektorat og kommune.
Det et Peter Kamper, på vegne af skolebestyrelsen, der har ansøgt. Der
er problemer med at få elever nok, til at stå skolepatrulje.
I forlængelse af det, er der møde med politiet, for evt. at kunne
indsnævre vejen ved skolen, så der ikke kan køres for stærkt.
I forhold til de ændringer, der sker i skolegården lige nu, foreslår Peter,
at der laves et banner til endevæggen, hvor der står et par highlights
om, hvad der sker på området i øjeblikket.
Peter, Stine og Peder arbejder videre med det.
Der bør prioriteres at etablere noget til aktiviteter i og på
legepladsområdet OG Sporteren.



Forældrevalgte
Kunne der laves et børneloppemarked, en børnenes dag i samarbejde
med lokalrådet? Kan det laves i sammenhæng med et skolearrangement.
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Peter ridser tankerne op for baggrunden af det, der er sat i gang i forhold
til skolen og lokalrådet. Der er sat en dato tidligere, 8. september
2018.


Ledelsen
-

Henvendelse vedr. Skolefoto
Der har været kritik af kvaliteten af billederne. Der er taget kontakt til
fotografen. Det besluttes, at fotografen får muligheden næste år igen,
men vi indskærper vi forventer en bedre kvalitet, ellers finder vi et
andet tilbud.

-

Opsamling fra vores temalørdag 7.10.2017
Der arbejdes med læsestrategier på hele skolen.
Der er foredrag om dysleksi for personalet i december.
Der skal arbejdes med brug af data, for at kunne opkvalificere
arbejdet.
Der er fokus på elevfremmøde/fravær. Vi har 3 elever gående i
ungdomsskolens HU2 klasse. Som det ser ud nu, tæller deres
karakterer med her på skolen.
Stine og Peder indkalder 9. klasses forældre til et møde, angående
læseferie og brug af vejledning. Vi vil gerne lave læsecafé på skolen
for at få eleverne til at bruge tiden på en god måde.
Meebook, 2. klasse bliver foregangsklasse.
Der har været bekymrede henvendelser fra forældre i 2.klasse
grundet klassestørrelse. Lige pt er der givet ekstra tid til klassen.
Læses af en af klassens kendte voksne.
Der er et forløb i gang i 7.b grundet en episode. Det handler om
relationer eleverne imellem. SSP er involveret.



Medarbejdere
Der har været mange ture ud af huset den seneste tid( og en masse
gode oplevelser).

3. Orientering: Økonomi-status
Økonomi. Landsbyordningen ender med et lille overskud. Vi kan overføre 4% til
næste skoleår. Det endelige regnskab forelægges på januarmødet.
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4. Drøftelse: Logokonkurrence
De indkomne forslag bliver set igennem. Meget debat om farvevalg.
Peder og Stine undersøger kommunens krav nærmere.

5. Orientering: Frikommuneforsøg
Vi har sagt ja til at være med i frikommuneforsøget, hvor sagsgangen mellem
Børn og Familie og Børn og Læring kan gøres nemmere og der derved kan
komme hurtigere skred i nogle sager.
6. Orientering: Fysiklokale
Tegningerne fremlægges og Peder forklarer om tankerne bag.
7. Orientering: Byggeri udendørsarealer.
Susan og Stine har sendt ansøgning om træer afsted til Matasfonden.
Der skal gang i fondsansøgninger til skolegården foran skolen.
8. Orientering: Borgernært politi
Borgernært politi. Der er møde på rådhuset på tirsdag den 12. 19-21. Ingen
herfra har meldt sig.

9. EVT.
Hvordan går det med parkeringsforholdene til børnehaven?
Peder fortæller, der er modtaget en klage, som der også er svaret på.
Det er vigtigt planen er helt klar, så vi ikke laver løsninger, der har andre
uhensigtsmæssige og utilsigtede konsekvenser.
Lukket punkt:
Skolebestyrelsesmøder 2017/2018:
24.1, 6.3, 11.4, 16.5, 18.6(afslutning)
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