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Referat fra skolebestyrelsesmødet den 4 september 2017.
Til stede var:
Mette Hamann, Torben Frandsen, Lene Langelund, Rasmus Kofod, Leif Nielsen,
Lone Krog, Malene Engelbredt, Mette Odder, Martin Merrild, Gitte Bertelsen og Verner Østergaard.
Elevrådet og Peter Hyldal var fraværende.
Referat skrevet i kursiv.
1. Godkendelse af referat:
a. Referatet godkendt.
2. Nyt fra ledelsen:
a. Velkommen til Torben – ny AMR valgt og Rasmus som ny tillidsmand.
b. Morten Søby er ansat som ny lærer og begynder mandag den 18 september.
c. I skoleåret 2017 – 2018 begynder vi på et nyt teamsamarbejde i distriktsskolen: Årgangs fagteam – alle faglærerne på en årgang danner et team for hvert af fagene.
3. Nyt fra formanden:
a. Referat fra Samrådsmødet. Præsentation af de forskellige i forvaltninger, budget osv,
4. Skolebestyrelsens rolle i div. sager, eksempelvis henvendelse til politikerne.
a. En drøftelse af hvilken rolle bestyrelsen egentlig har. Hvornår og hvordan er der tale om tilsyn/ beslutning osv. Det bør fremgå tydligere ud
fra dagsorden, hvilken rolle bestyrelsen har i den enkelte sag/ det enkelte punkt.
5. Byggeriet:
a. Lone gennemgik byggeprojektet – hvad der bygges/ renoveres i de
forskellige afdelinger.
b. Tidshorisont: Det forventes at alt er færdigt i foråret – marts – 2018.
6. Antimobbestrategi:
a. Skal kendes på alle niveauer. Hvordan gør vi det mere synligt?
b. Der kan indsendes klage over mangel på handling i en mobbesag.
c. Skolen mangler et værdisæt, som vi skal have udfærdiget.
d. Lone indsætter vores mobbestrategi i den skabelon som er udsendt fra
DCUM. – og sender ud til bestyrelsen. Den nye skrivelse drøftes på
næste skolebestyrelsesmøde.
7. Princip for skoledagens organisering.
a. 0 – til 3 klasse går i skole i 30 timer om ugen. Mandag til torsdag fra
8.00 til 14.15. Fredag: 8.00 til 13.00.
b. 4 – 6 klasse går i skole 33 ugentlige timer. Tre dage til 15.15 to dage til
14.15.
c. 7 – 9 klasse: 35 timer. En dag til 16.00, to dage til 15.15 og fredag til
14.15
d. Onsdag og fredag vil vi gerne have som korte dage. Derfor slutter
onsdag klokken 15.15 og fredag klokken 14.00
e. Alternative skoledage/ uger. I 17 – 18 er der tale om seks uger.
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f. Godkendes med til føjelse: Centeret går i skole mandag til torsdag fra
8.00 til 15.15 og fredag fra 8.00 til 14.00
8. Det gode forældresamarbejde.
a. Lone færdig gør forældrefolderen
b. Lene skriver et forældrebrev.
9. Kontaktpersoner på de forskellige årgange:
a. Alle er altid velkommen til at henvende sig til en repræsentant fra skolebestyrelsen.
10. EVT:
a. Høringssvar - Lone udfærdiger skrivelse om inklusion og IT.
Verner Østergaard.
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