Referat fra skolebestyrelsesmøde mandag d.
6. november 2014

kl. 18.30-20.30

Lokale: Personalerummet på Fjordvej

Fraværende: René

Punkter
1. Protokol

Ansvarlig

Beskrivelse

Tid

Referat
Enkelt rettelse til referat. Camilla står
ikke for den tekniske del af IT
ansvaret.

LEN

2. Siden sidst

15

* Formand

Marianne

* Ledelse

JAX, LEN

Kursus for skolebestyrelse 30/10 kl.
18-21.
- Kurset var fint – der var mange ting
at holde styr på men vi hjælpes ad
med at holde styr på de mange
muligheder.
Dialogmøde med politikerne 5/11 kl.
18-21 på Lindeskovskolen.
-Godt initiativ omkring dialogmødet,
dog var der utilstrækkelig styring på
både indholdet og styringen af selve
mødet.
Tårnborg konferencen d. 23/24 januar.
Temaet et ”Folkeskolereformen 1.0”
og har gode oplægsholdere. JAX,
Marianne og LEN deltager. Dem der
gerne vil deltage melder tilbage til JAX
d. 7/11 og JAX melder til.
JAX og søn har udarbejdet en ny
hjemmeside til Sophieskolen – der er
lavet et super flot galleri for hver
måned og bla. med nedtælling til
indflytning.

* MED/AMO
Der skulle have være afholdt møde i
uge 45, dog er det rykket til uge 46.
Vandautomaten er sat op, og alle er
meget glade for det.

*Elevråd
* Andre

3. Byggeri

Ledelse

Orientering /siden sidst

5

Alt omkring byggeriet er nu helt på
plads, helt til den sidste stikkontakt.
Det forløber efter planen og er endnu
ikke efter planlagt tid. I uge 46 går
man i gang med at mure de gule sten
på. Den sidste undervisningscontainer
er nu sat op og planen er at der bliver
et månedligt undervisningsarr. Hvor
man kan deltage med en
klasse/årgang.

Trafikplanen omkring skolen er
ligeledes ved at være helt på plads.

4. Trafik

JAX

Orientering/siden sidst

5

5. Mål aftaler

JAX

Planlægning af
konstitueringsmøde

10

6.
Budgetgennemgang

Connie/Ledelsen

7. Revidering af
gældende principper

Alle

10

Mappen er udleveret til
sidste møde

40

Marianne foreslår at der bliver en
slags åbent hus for voksne også, så
forældre også har mulighed for at
engagere sig i processen.
Vi mangler fortsat to bump og streger
– JAX arbejder fortsat på at få det
bragt i orden.
I uge 46 bliver fliserne i ”indkørslen”
på FV taget op, da de er meget løse,
og der bliver lagt asfalt.
Der er indgået mål aftaler med
Morten Mygin, som ledelsen har
udarbejdet. Det er en samlet vision for
skole, kort beskrevet i 4 overskrifter.
-NNS
-Flerstrenget fællesskaber
-Talentudvikling
- International linje
Det er noget vi i starten af det nye år
skal have et personale arr. omkring, så
vi har en samlet fælles vision at
arbejde ud fra. Iboende er en
opmærksomhed på medarbejdernes
trivsel og ejerskab til vores fælles
vision for fjordskolen.
Vi har været ambitiøse i vores satsning
og har anderledes indsatsområder end
de øvrige skoler i Guldborgsund
kommune.
Connie gennemgår vores budget. Der
har været store udgifter i går på
mennesker der forlader stedet af den
ene eller anden årsag. Dette skyldes
udbetaling af feriepenge mm.. Det har
betydet at vi internt har måttet spare
penge et andet sted. Overordnet har vi
to rammer at arbejde inden for,
”indenfor” og ”udenfor”( heri ligger
skolens vedligeholdelse, bygninger ).
Vi har brugt omkring 84% af vores
budget pt. hvilket er rigtig fint.
Alle er velkomne til at se nærmere på
det og efterfølgende komme med
spørgsmål.
Debat om skole/hjem samtaler. Enkelt
rettelse i et par af principperne.
(princip for skole/hjem samarbejdet,
princip for underretning af hjemmene
om elevernes udbytte af
undervisningen – Stine retter til og

8. Salg i ”bod”

Marianne

Menu - løssalg

10

9. Kommende
punkter

5

10. Eventuelt

5

11. Personsager

Elevrepræsentanter
deltager ikke

5

sender ud med referatet).
-Charlotte har de sidste rettelser, vi
mangler dog at få dem sendt ud med
sidste referat.
-”Ordensregler” princip er diskuteret
og vedtaget som dets udgangspunkt.
-”Princip for lejrskole mm..” er ændret
i ordlyden. (Revideret princip sendes
med dette referat ud).
-Vi ønsker at få fokus på sund kost på
hele Fjordskolen og få eleverne til at
være bevidste om hvad vores børn
indtager i løbet af dagen, herunder
også hvad de handler de forskellige
steder (boden og
Fakta/Netto/bageren).
-Der etableres dialog med
Skovkøkkenet omkring udbuddet i
boden og evt. en skak om hvad vi
ønsker at børnene indtager. Vi lader
Eva komme med et forslag til sundere
mad i boden.
-Elevrådet tager det ligeledes med til
deres møde og får feedback på kosten.
-Evt. inddrage kostvejledning i
kommunalt regi.
Videre revidering af principper.
-Princip for forældrenes inddragelse i
skolen. (JAX/LEN laver oplæg).
-Velkomstfolder (JAX)
-Elevrådstilbagemelding på kost/hvad
og hvordan handler man?
Julefrokost afholdes d. 1/12. Mødet
afholdes kl. 18-19 hvorefter vi spiser
sammen. Der bestilles mad i
Skovkøkkenet.
-Der er snak om at 5. årgang er
”bagud” på bevægelse. Det følger
ledelsen op på.
-Vi har slået tre stillinger op, som der
er samtale omkring d. 20/11-14

