SKOLEBESTYRELSESMØDE

Dato
Tid
Deltagere

24.08.2017
19.00 – 21.30
Sascha Maria Noomi Löwenstein, Formand
Alex Schmidt, Næstformand
Annika Dahl Ebert, Forældrerepræsentant
Per Lysgaard, Forældrerepræsentant
Ditte Schultz, Medarbejderrepræsentant
Kirsten Faddy, Medarbejderrepræsentant
Jørgen Mandrup Nielsen, Souschef / pædagogisk leder
Mikael Bugge Andreasen, Skoleleder

Gæster
Afbud

Anne Bagger Kjærsgaard, Suppleant
Karen Lyngkjær Sindesen, Forældrerepræsentant
Dagmar Grummesgaard, Suppleant
Malene Gade, Forældrerepræsentant
Morten Østergaard, Forældrerepræsentant
Faouzi Ben Ferjani Tscherning, Suppleant
VAKANT, Elevrepræsentant (31. august samles det nye elevråd, hvor der
vælges repræsentanter til SB)

Referent

Jørgen Mandrup Nielsen, Souschef / pædagogisk leder

SKOLEBESTYRELSESMØDE

DAGSORDEN
NR. 1
Overskrift
Indhold

Referat

NR. 2
Overskrift
Indhold

TID: 5 min
Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Ansvarlig: Formand
Velkomst
Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden
Punkter til evt.
Referat Godkendt
Dagsorden Godkendt
Kommentar:
Fokus på idekataloget - evt. indføres i årshjulet - Tages op når SB er fuldtallig
Punkter til evt.: Ej
TID: 15 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Ansvarlig: MBA
Information om skolens drift
Ledelse (vedhæftet)
Se bilag
o Tidsplanen på byggeriet er blevet skubbet. Etape 1 skulle være færdig i uge
34, men på grund af uventede forhold er det skubbet. Etape 2 færdig
omkring efterårsferien og etape 3 hen mod december.
Plan kommer ud efter næste byggemøde.
o Samtaler om sekretærstilling på mandag
o Folder om ”Frivillighedshovedstad 2018”
o Artikel fra Kristian W. om skolevej
o Folder om mulighed for indsamling af penge til klassekassen (til
forældreråd). Lægges på ForældreIntra.
Medarbejderne
Lærerne:
- Nye kolleger taget godt imod
- NEST er startet - Det er godt - medarbejderne er med
- MIN UDDANNELSE - kom skidt fra start på grund af serverproblemer.
SFO:
Kommet godt fra start - selv om vi er på en byggeplads. Det er hårdt at være i, men vi
glæder os til resultatet.
- Ny struktur - for alle børn og voksne. Det kan vi mærke. Det skal nok blive
godt.
- Har nu fokus på AI-fagdage. Det bliver spændende.
- Pædagogerne er fordelt anderledes personalemæssigt pga. 4. kl. i klubben.
Det er godt med en ny fordeling.

SKOLEBESTYRELSESMØDE
-

Vi kan mærke, at vi er færre folk. Der er to kun voksne om morgenen - ikke
så meget tid til at tale med forældrene.
Ingen morgenpasning til 4. klasses elever. Korrespondance om
morgenpasning i sommerferien med forvaltning. Skole har medvirket til
midlertidig løsning.
Vi har valgt at løse opgaven. SFO har løst opgaven flot. SB kan reagere på
situationen om manglende morgenpasning for udsatte børn.

Eleverne
- Ej.
Forældrene
- Henvendelse fra Odder Gymnasium, da børnene fra Beder Malling ikke længere
skal i brobygning på Odder Gymnasium - men på Viby.
Rektoren har henvendt sig til SB-formænd i Mårslet, Malling og Beder.
Sascha og Alex har drøftet, men mener ikke det er vores bord.
Kommentarer:
- Kunne vi ikke bakke op det han beder om - men hvordan?
- Lidt i samme skuffe - interessant at have Odder som naturlig opland - et naturligt
valg.
- Når ”elefanter” slås om kunder - skal vi stå udenfor.
- En blød støtte til fortsat brobygning i Odder bør vi lave. - uden at gå ned i dybden.
Konklusion: SB laver udkast til ”blød” støtte. Per laver et udkast.
-

Sascha og Alex ønsker at deltage i generalforsamling i Skole og Forældre
Ønsker nogle fra bestyrelse at deltage ud over Alex og Sascha beder vi om en
tilbagemelding - 17. og 18. november på Nyborg Stand.
Sasha henvender sig til SB-medlemmer, som ikke var til mødet.

-

Gåbus er på stand-by, da der ikke har været elevopbakning til at være passager
(der var 20 elever der gik med 3 elever på en rute i den sidste lange periode inden
sommerferien). Flere ruter lukkede løbende ned og GÅ-bus-chaufør havde ikke lyst
at stille op til tomme ruter. Skal revitaliseres.
Kommentarer:
- Rigtig skidt, at det ikke er sat på dagsordenen.
SB har lavet et princip omkring, at GÅ-bus er noget vi har på skolen
- Mikael: Jeg sætter mig gerne sammen med nogle bestyrelsesmedlemmer og
komme med et bud på det, da det er et samskabelsesprojekt.
- Spørge gerne 6. klasse, men vi skal have et revitaliseret projektet.
Konklusion:
- Eleverne i 6. klasse spørges - Mikael.

Referat

SKOLEBESTYRELSESMØDE

NR. 3
Overskrift
Indhold

TID: 10 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Ansvarlig: Formand
Udtrædelse af Bestyrelsen
Karen har valgt at træde ud og der skal indsættes en suppleant.

Referat

Mikael har sendt de formelle ting til Karen i henhold til hendes ønske.
Vi skal have nye ind i bestyrelsen - suppleanterne spørges - formandsskabet spørger
suppleanterne.
Mikael undersøger formalia i forvaltningen.
Efterfølgende var der en drøftelse om situationen i bestyrelsen:
- Der skal være respekt omkring hinanden.
- Vi har tumlet lidt rundt – mange SB-medlemmer har løbende været fraværende ny ledelse.
- Vi har ikke haft tid til at drøfte tingene til bunds.
- Vi er hoppet mere direkte ud i SB uden at lære hinanden at kende.
- Kontinuitet i fremmødet kunne forbedre dialogen og tilliden.
- Selvdisciplin - omkring punkter - alle skal opføre sig ordentligt med respekt
- Disciplin omkring punkter og dagsorden nødvendig.
- Opbakning til mødeleder.

NR. 4
Overskrift
Indhold
Referat

TID: 20 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Ansvarlig: Formand
Godkendelse af fremsendt Årshjul
Datoer og punkter skrives ind i årshjulet (vedhæftet som bilag)
- 23. november inviteres SFO-forældrerådet/forældrerådene til SB-mødet om
dialogmødet.
- Ønske om at være på forkant med/forberedt til skoleårets faste punkter- fx budget
og regnskab
- Julefrokost placeres uden for mødekalenderen.
Sommerferiegrill som i år – også udenfor planlagte møder.
- 26. april flyttes til den 24. april.
- Budgetgodkendelse flyttes til 21. marts
- Lektionsfordelingsplan flyttes til 24. april (holdes lidt åben)
- Principper bør der løbende arbejdes med i SB

SKOLEBESTYRELSESMØDE

NR. 5
Overskrift
Indhold
Referat

TID: 20 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Ansvarlig: Formand
Trafikforhold
Der er forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med
trafiksituationen omkring skolen
1. Sidste år marts var der dialogmøde om trafiksituationen. SB hæfter sig ved, at
kommunen udstykker grunde i Malling. Trafiksituationen er uholdbar.
Vi vil ikke finde os i svaret om, at vi er langt nede på listen.
Arbejdsgruppe om trafik som forslag? Invitere en journalist - komme i medierne.
Ideer:
- Vække pressens interesse!
- Udnytte kommunevalget.
- Vække lokale polikkeres interessere for (Steen B. Andersen).
- Præsentere/skabe helhedsløsning - skabe egne løsninger.
- Tilkørsels og frakørselsforhold.
- Anvende prognoser for fremtidig elevtal!
Arbejdsgruppe:
Sascha tager lederskabet og Per deltager.
Sascha skriver ud for SB-medlemmer til flere medlemmer til arbejdsgruppen.

PAUSE

SKOLEBESTYRELSESMØDE

NR. 6
Overskrift
Indhold
Referat

TID: 60 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Ansvarlig: Formand
Forældresamarbejde og kommende dialogmøde
Skal Bestyrelsen finde en form for et mere formaliseret forældresamarbejde?
Oplæg til dialogmøde
Udsættes til næste møde!

NR. 7
Overskrift
Indhold
Referat

TID: XX min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Ansvarlig: JMN
Inspirationslisten
Punkter og indhold der skal samles op til det videre arbejde
Idekataloget:
Mulighed for etablering af arbejdsgrupper rekrutteret af forældre uden for SB til
store ønsker/projekter som kantine, udendørsarealer etc.
- Udarbejde principper for arbejdet med budget og regnskab.
- Kirsten F. skal inviteres til budgetudvalget.
- Sygefravær blandt elever - rammer og regler!
- En lille ledelsesberetning som supplerer budget og regnskab.
- Kommunikation omkring trafik.
- Aktivitet omkring sikker skolevej
- Kantineprojektet op af
- OrdblindeLab.dk
- Gennemgang af principper - principper løbende i årshjulet.

NR. 8
Overskrift
Indhold
Referat

TID: 5 min
Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Evt.
Evaluering af mødet
Kirsten; Fint møde - mere styring.

Ansvarlig: XX

Annika - Synes det samme som Kirsten.
Ditte - Yes - ni gode råd for mødeledelse - præcisering af punkterne.
Alex - Disciplin - respekt for ikke at have været der.
Per: Det vil jeg tænke.
Jørgen:
Godt vi fik en god drøftelse af punkt 3. Afgørende at vi har disciplin og selvdisciplin og
respekterer dagsordenen.
Sascha:
Opfordrer til Disciplin - svært at være mødeleder. Godt vi fik drøftet punkt 3

