LANDSBYORDNING SYDFALSTER
Referat

Skolebestyrelsen

Blad nr. 6

Møde: Ordinært møde
Afbud fra: Marlene, Laura, Villads
Fraværende:
Dato: onsdag d. 16.05.2018

kl. 17.30-19.30

1. Velkommen/Introduktion.

2. Meddelelser


Elever
-Ingen elever deltagende.



Formand
-Dialogmøde med BFU(Børne&Familie-udvalget); Idas gruppe talte med/om
forældreengagement, ud fra samskabelsestanken. Et generelt forældretanke at
kunne låne offentlige institutioner (i lokalområdet) til private formål. Herudover
var der 4 andre grupper, der drøftede andre emner. Anne indskyder, at
drøftelserne blev meget brede, ift. dagtilbud/dagpleje og skole. Det kunne styrke
budskabet, at dele områderne under BFU op.
-Toiletterne har behov for en mellemrengøring omkring kl. 11.00. Stine taler
med ECG.



Forældrevalgte
-Garderobe i indskolingen tager Stine sig af.
-Skiftesko i indskolingen/ Der er netop skrevet ud til forældrene, at eleverne skal
have indesko med. Vi tager en drøftelse i team0-4, om hvilke muligheder, der er
for at imødekomme de beskidte gulve.
-Ved luse”opdagelse” bliver forældre kontaktet, og desuden skal eleverne være i
behandling, inden eleven kommer retur. Skolen indkøber Hedrin til SFO/skole.



Ledelsen
-Stine og Ida skal på tur med BFU d. 22.10.2018 kl. 17.30-20.00
-Ansættelsessamtaler 24.5.2018 kl. 10.00-14.00. Forældrerepræsentanter
undersøger mulighed for deltagelse.
-Puljeskoler hører I jo nærmere om, men der har i år været 100% fremmøde til
de skr. prøver. Dette er første gang under nuværende skoleledelse. Morgenmad
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inden prøverne har været positivt. Vi forsøger samme struktur omkring de
mundtlige prøver.
-EFA-exchange på vores skole lørdag 26.5- torsdag 31.5. Der er optræden på
skolen onsdag 30.5. kl. 19.30.
-Madordning i Valhal gør, at kantinen skal udvides.



Medarbejdere
-Manglende legefaciliteter. Søren(ECG) og Stine koordinerer, og Stine
viderebringer problemstillingen igen.
-8a har været i Berlin. Til denne tur er mere eller mindre finansieret af salg
lodsedler, solgt af eleverne. Der har været masser af fagligt indhold, og det har
været super stemning hele vejen.

3. Orientering: Ressourcetildelingsmodel
-Stine forelægger den udsendte ressourcetildelingsmodel, og gennemgår den helt
overordnet.

4. Beslutning: Budget 2018
-Stine forelægger budgetforslag. Generelt kommenteres der på:
15.000 virker som meget til PROM (dækker over danselærer og DJ)
Budget er godkendt.
-Gennemgang af forbrug. Der kommenteres bl.a på kantine og inklusion, og vikar.
Desuden nævnes det, at der er Projektpenge, der er øremærket til EFA(modtaget via
ansøgning til samme formål), og går ikke ind i skolens drift.

5. Drøftelse: Elevfravær
-Peder forelægger en anonymiseret oversigt over elevfravær for indeværende skoleår,
med forslag om en fast afrapportering til bestyrelse, der forudsætter, at ledelsen
løbende følger fraværsregistreringen på alle elever. Dette overblik giver mulighed for,
at sætte tidligere ind med dialog til enkelte elever/forældre, såfremt der forelægger en
reel bekymring ift. fraværsårsag.
Kan vi tænke i procedure, ift. opdrag af både elever og forældre på sigt? Det er
væsentligt at have fokus på både opdeling i fraværstype, men i særdeleshed den
samlede mængde fravær. Når vi nærmer os fravær på 10-15%, er der evidens for, at
det har både faglige og sociale konsekvenser.
Peder fremlægger et generelt overblik for hele skolen til næste bestyrelsesmøde.
Yderligere planlægges der en generel udmelding ift. indsats mod fravær i opstart af
næste skoleår.

SYDFALSTER SKOLE
VÆGGERLØSEVEJ 2B
4873 VÆGGERLØSE
TLF +45 5473 2050
EMAIL: SYDFALSTERSKOLE@
GULDBORGSUND.DK
WWW.SYDFALSTERSKOLE.DK

LANDSBYORDNING SYDFALSTER
6. Godkendelse: Fortsat tolærerordning/kortere skoledage i skoleåret 2018/2019 i
lighed med 2017/2018.
Herunder orienteres bestyrelsen også om grundskema og arbejdstid for det kommende skoleår.

-Følgende brug af Folkeskolelovens §16B på Sydfalster Skole i skoleåret 2018-2019
indstilles til godkendelse hos skolens bestyrelse:
Der indstilles til, at §16B ikke anvendes i 0-3 kl, da skolen, pga. skoledistriktets
størrelse, vil stille forældre i den situation, at de ville skulle betale for SFO for den
afkortede tidsperiode. Ligeledes anvendes der i forvejen pædagogressourcer, så der i
udvidet grad er to kendte voksne (lærer og pædagog) i 0-3 kl., for at understøtte
arbejdet med elevernes trivsel og tryghed i deres skolegang.
Der indstilles til, at §16B anvendes til afkorte det undervisningstimetal med 1 time i 4-6
kl. I stedet har klasserne to dansklærere i det, der svarer til 1 times danskundervisning
pr. uge. Dette gøres for at give mulighed for, at dele klasser i mindre grupper, og
herved understøtte skolens fokus på læsestrategier, og en generel styrkelse af
danskfaget på skolen.
Ydermere tages der hensyn til elevernes fritidsliv, da skolen har et stort distrikt, hvor
der skal tages hensyn til elevernes daglige transporttid, og deres mulighed for at have
et aktivt fritidsliv.
Der indstilles til, at §16B anvendes til afkorte det undervisningstimetal med 2 timer i 79 kl. I stedet har klasserne to dansklærere i det, der svarer til 1 times danskundervisning pr. uge. Dette gøres for at give mulighed for, at dele klasser i mindre
grupper, og herved understøtte skolens fokus på læsestrategier, og en generel
styrkelse af danskfaget på skolen.
Ligeledes har klasserne 2 matematiklærere i det, der svarer til 1 times
matematikundervisning pr. uge. Dette gøres af hensyn til en øget mulighed for at lægge
faglærerressourcer på arbejdet med at støtte eleverne frem mod afgangsprøverne i
faget.
Ydermere tages der hensyn til elevernes fritidsliv, da skolen har et stort distrikt, hvor
der skal tages hensyn til elevernes daglige transporttid, og deres mulighed for at have
et aktivt fritidsliv.

-Indstillingen godkendes enstemmigt af skolebestyrelsen.

SYDFALSTER SKOLE
VÆGGERLØSEVEJ 2B
4873 VÆGGERLØSE
TLF +45 5473 2050
EMAIL: SYDFALSTERSKOLE@
GULDBORGSUND.DK
WWW.SYDFALSTERSKOLE.DK

LANDSBYORDNING SYDFALSTER
7. EVT.
Intet.

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)
Bestyrelsesmøder 2018/2019:
21.8(fælles), 25.9(skole), 30.10(fælles), 24.11(temalørdag Byens Hus), 22.1(fælles),
27.2(skole), 28.3(fælles), 2.5(skole), 11.6(Fælles/afslutning)
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