Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d. 7. kl. 18.30-20.30
april 2014
Lokale: Personalerummet på Fjordvej

Punkter

Ansvarlig

1. Protokol

KLK

2. Siden sidst

Fraværende: Allan Bjeld, Linda Buus, Jan Björk

Beskrivelse

Tid

Referat

10
-

* Formand

Marianne

-

* Ledelse

KLK, JAX & CHR

-

Valgaften
En spændende aften, med meget
få deltagere.
Skolereform
Ledelsen afventer den politiske
udmelding ift. skolernes økonomi
for kommende skoleår
Der er varslet ny
afskedigelserunde for
pædagogisk personale i
Guldborgsund Kommune 6. maj
2014
Der arbejdes med høringssvar,
medarbejder arbejdspladser og
mødetid for personalet i
kommende skoleår.
Oversigt over personalets
mødetider i kommende skoleår:
Fjordvej
Man-tir 7.30-15.45
Ons-tor 7.30-15.30
Fre. 7.30-14.30
Thorsensvej
Man-tir 7.45-16.00
Ons-tor 7.45-15.45
Fre. 7.45-14.45
Inden skolestart offentliggører
skolen årshjulet for kommende
skoleår, der vil i den forbindelse
være mødepligt for personalet
ved forlængede dage, samt
åbenhusarrangement og
skolefest mm.

* PR/MED/SI

*Elevråd

-

Nyt møde med ledelsen på Tv
planlægges.

-

Der er nu samarbejde mellem
elevråd på Thorsensvej og

Fjordvej,.

* Andre
-

Byggeriet er nu gået ind i en ny
fase. Hovedforslaget til det ny
skolebyggeri sendes til politisk
beslutning i løbet af en måned.
Der er lavet en del ændringer til
det første udkast.

-

I maj flytter Solsikken ind på
Fjordskolen.

-

1. juni overtager byggekonsortiet
byggepladsen på PM Møllersvej.

Der vil være et
undervisningslokale på
byggepladsen, så skolens elever
kan følge byggeprocessen på
nært hold.
- Trafikplan for området omkring
Sophieskolen sættes i høring
snart.
- Der er pt. 6 kandidater til den
kommende skolebestyrelse.
Tilmelding udløber først d. 9. april
- Punktet udsættes til kommende
skoleår, således at det bliver den
kommende bestyrelse der
arbejder videre med skolens
vision.
- Kort drøftelse. Formanden laver
udkast til høringssvar og
rundsender i bestyrelsen.
- Få kommentarer til udkastet. Der
efterfølgende vil blive drøftet i
personalegruppen.
Inklusionspolitik, Princip for arbejdets
fordeling mellem lærere og
pædagoger, Trivselspolitik,
kvalitetsrapport
-

3. Byggeri

Ledelse

Orientering

10

4. Trafik
5.
Skolebestyrelsesvalg
2014

Linda/JAX

Orientering

5

Ledelsen

Planlægning af
konstitueringsmøde

20

6. Vision,
værdigrundlag og
identitet
7. Høringssvar vedr.
strategi (vision) for
skolereformen
8. Princip for
undervisningens
organisering

Marianne/Allan

20

Alle

20

Alle

Udkast vedhæftet

15

10. Kommende
punkter
11. Eventuelt
12. Personsager

Elevrepræsentanter
deltager ikke

5

-

Dato for skolefest 12/6

5

-

2 sager drøftet

