Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d. 5. kl. 18.30-20.30
maj 2014
Lokale: Personalerummet på Thorsensvej

Punkter

Ansvarlig

1. Protokol

KLK

Beskrivelse

2. Siden sidst
* Formand

* Ledelse

Fraværende: Laura, Allan

Tid

Referat

15
Høringssvaret vedr. vision er sendt.
Kommunal afskedigelsesrunde
6/5 er
afskedigelsesrunde/rokaderunde på
alle skoler i Guldborgssund Kommune.
Ledelsen har tavshedspligt. Alle
ansatte er vurderet ud fra de 5
kommunale kriterier.

Marianne

SFO
Charlotte har udsendt en forespørgsel
til alle forældre vedr. SFO i kommende
skoleår. Besvarelserne skal danne
grundlag for en vurdering af
Fjordskolens fremtidige SFO tilbud.

KLK, JAX & CHR

* PR/MED/SI
Der afholdes formandsvalg inden
sommerferien, for at sikre en god
overlevering. Elevrådet har drøftet
bestyrelsens høringssvar, og bakker op
om ordlyden.

*Elevråd
* Andre
3. Ny skolebestyrelse

Alle

Introduktion

30

4. Byggeri

Ledelse

Orientering

5

5. Trafik

Linda/JAX

Vedr. høring

10

Præsentation af den nye og den
afgående skolebestyrelse.
Der afholdes snart møde i
projektgruppen vedr. de sidste
ændringer inden planen sendes i
udvalget. 13. maj flytter Solsikken ind
på Fjordvej. Omkring 1/6 begynder
nedrivningsprocessen, og der etableres
byggeplads. Råhuset forventes færdigt
i 2014. Det forventes at byggeriet kan
følges digitalt på Sophieskolens
hjemmeside.
Der afholdes jævnligt møder omkring
eller i relation til trafikken omkring det
nye skolebyggeri. Der arbejdes pt. på
et høringssvar vedr. de trafikale
forhold omkring Sophieskolen. Der

6. Dialogmøde

Alle

7. Skolereform

Alle

Skolebestyrelsens rolle

20

8. Kvalitetsrapport

Alle

Se bilag

20

10

9. Kommende
punkter
10. Eventuelt
11. Personsager

5
Elevrepræsentanter
deltager ikke

5

tilføjes til høringssvaret, bestyrelsens
bekymring vedr. trafikken på
Skovboulevarden.
Der var utilfredshed i bestyrelsen med
dialogmødets indhold. Der er et
udtrykt ønske om at mødet havde
handlet om den ny skolereform.
Formanden skriver til
udvalgsformanden.
I et forsøg på at give forældre til børn
på Fjordskolen en ide om hvad
skolereformen får af betydning for
fremtidens skolegang, dannes et
underudvalg som skal lave en
informationsfolder. Udvalget består af
Marianne, Rene, Morten, Nicklas, JAX
og KLK.
Hovedpunkterne i kvalitetsrapporten
drøftet. Der er flere tal i rapporten som
skaber et forkert billede af
virkeligheden. Der skal yderligere fokus
på elevfravær i kommende skoleår.
Inklusionspolitik, Princip for arbejdets
fordeling mellem lærere og
pædagoger, Trivselspolitik,

