LANDSBYORDNING SYDFALSTER
Referat

Skolebestyrelsen

Blad nr. 6

Møde: Ordinært møde
Afbud fra: Anne, Søren
Fraværende: Tobias(arbejde)
Dato: mandag d. 22.02.2017

kl. 17.30-19.30

Skolebestyrelsen kl. 17.30-19.30
1. Velkommen/Godkendelse af referat.
Godkendt.

2. Meddelelser


Elever
Vinduerne i 9ab er utætte. Der er nævnt for Ejendomsservice, der er
opmærksomme på problematikken.
Basketkurve i skolegården. Der er planer for skolegården, så der gøres
umiddelbart ikke mere inden.
Behov for pigetoiletter til 4. årgang. Der opfordres til at pigerne bruger
toiletterne på den lange gang.
”små” på 9kl. gang. Vi er opmærksomme.



Formand
Positiv oplevelse med dialogmødet på Vandrerhjemmet. Godt at tale med elever,
forældre, medarbejdere og ledere sammen.
Peter nævner et foredrag med Lisbeth Zornig, hvilket var en øjenåbner ift.
arbejdet med udsatte familier/mønsterbrydere. Her kan med fordel tænkes ind i
forhold til trivsel mm.
Skolepatrulje om eftermiddagen. Ellers fungerer det godt pt.



Forældrevalgte
Per: Meget positivt med BUSvagt om eftermiddagen. Ledelsen står dernede så
ofte som muligt.



Ledelsen
Stine: Møde i dag med forældrerepræsentanter fra 1a ang forbud for
Pokemonkort. Der er pt. pause for brugen af Pokemonkort i skoletiden, men hvis
der skal være et egentligt forbud. Stine aftalte med dem, at det blev op på dette
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LANDSBYORDNING SYDFALSTER
møde, og efterfølgende indkalder Stine forældrerepræsentanterne igen, og tager
dette op i afdelingsråd. Stine inviterer også skolebestyrelsen.
Skolegården: Der er afsat en pulje til renovation af skolegårde. Der har været et
første møde med landskabsarktitekt og ejendomsservice.
Per melder sig frivilligt. Lokalrådet og elevrådet indtænkes også.



Medarbejdere
Lærerne i TEAM5-9 har to gange (d. 20.02.17 og 27.2.17)med
Læringskonsulenter fra UVM mhp at arbejde med faglig læsning. Der er udvalgt
3 læsestrategier af læsevejleder, matematikvejleder og konsulenterne.
Herudover kommer konsulenterne ud og observere.
PROM-forberedelserne er småt startet. PROM er d. 16.3.2017

1. Orientering: Økonomi
Ingen oversigt. De endelige tal er heller ikke kommet endnu, da der afventes
høringssvar på ressourcetildelingsmodel.

2. Drøftelse: Ressourcetildeling. Se de vedlagte bilag. Der skal udarbejdes et
høringssvar med frist 24.2.2017
MED-udvalg og skolebestyrelse afsender fælles høringssvar.

3. Drøftelse: Temalørdag d. 18.3.17. Konkret aftale om indhold. Ledelsen
kommer med et oplæg. (Anders, Per og Anne har meldt sig til, Malene har
meldt fra).
Økonomi, ”Hjernemad”-oplæg, visioner for vores skole/profil, (Hvad skal vi være
kendt for?!-retænke undervisning og rammer og hvilke rammer kan udfordres?) Tiden
8.30-13.00 afsættes. Umiddelbart deltager alle, Malene undtaget grundet arbejde.

4. EVT.

Bestyrelsesmøder: 22.2(skole), 6.4(Fælles), 10.5, 13.6.(afslutning)
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