Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d. 3. kl. 18.30-20.30
marts 2014
Lokale: Personalerummet på Thorsensvej

Punkter

1. Protokol

Ansvarlig

Tid

Referat
- Da endnu et høringssvar
indløb inden
skolebestyrelsesmødet,
vedr. SFOs rolle i en ny
skolereform, er dette punkt
tilføjet punkt 8.

KLK

15

2. Siden sidst
* Formand

Beskrivelse

Fraværende: Teddi Lindhardt, Jan Björk, Laura

Marianne

-

Ejendomsenhed
Der drøftes pt. kommunalt
oprettelsen af en
ejendomsenhed pr. 1.1
2015, som en
centralisering af servicefolk
til de offentlige institutioner.
Skolereform
Der arbejdes i øjeblikket
med forskellige modeller
for skolens personale og
brugere for kommende
skoleår.

* Ledelse

KLK, JAX & CHR

-

MED
På kommende MED møde
skal høringssvar vedr.
SFOens rolle i fremtiden,
samt holddelingsressourcer
drøftes.

* PR/MED/SI
*Elevråd

Brandøvelse
Der blev afholdt
brandøvelse på
Thorsensvej fredag d. 28.
feb. På baggrund af den
efterfølgende evaluering,
planlægges en øvelse
mere i løbet af foråret.
Skolereform
På sidste PR møde blev
der drøftet forskellige
modeller for personalets
mødetid i det kommende
skoleår.

-

Intet nyt

* Andre
-

3. Byggeri

Ledelse

Orientering

10
-

4. Trafik

Linda

Orientering

5
-

5.
Skolebestyrelsesvalg
2014
6. Vision,
værdigrundlag og
identitet
7. Budget SFO 2014

Orientering fra den
kommunale arbejdsgruppe

Ledelsen

Planlægning af kommende
bestyrelsesvalg

30

Alle

Kort oplæg (Jan A) og
drøftelse

20

CHR

Beslutningspunkt

10

-

Punktet udsættes til næste
møde

-

Kort gennemgang af
budgettet. Godkendt.
Drøftelse vedr. udfordringer
ved forslaget til ændring af
styrelsesvedtægten. Blandt
andet muligheden for at
implementere og arbejde
med flerstrengede
fællesskaber ved en
beskæring af skolernes
holddelingstid.

-

8. Høringssvar vedr.
ændringer i
styrelsesvedtægten,
samt høringssvar
vedr. SFOs rolle i
fremtiden

Alle

Oplæg vedr. høringssvar
sendes til SB

-

15

Der afholdes dagseminar
med involverede parter
tirsdag d. 4. marts.
Der har været møde i trafik
gruppen, fra forvaltningen
orienterede man omkring
scenarier for afvikling af
trafik omkring det nye
skolebyggeri. Der blev
blandt andet drøftet
indkørsel fra Skovalléen,
samt medinddragelse af
kollektiv trafik omkring
skolen. Fjordskolen kunne
meddele stor tilfredshed
med tiltag omkring
Fjordvej. Formanden vil
gerne inviteres fremadrettet
til trafikmøderne.
Der afventes stadig en
kommunal udmelding
omkring retningslinjer for
den kommende
skolebestyrelse. Der
afholdes valgmøde onsdag
d. 26. marts i SFO2 på
Fjordvej. Det besluttes at
valgmødet vil handle om
årsberetning, orientering
om ny skole og
Skolereformen. Ledelsen
nævner mødet i næste
nyhedsbrev. Ledelsen
udarbejder invitation til
forældreintra.Der vil
desuden reklameres for det
kommende bestyrelsesvalg
på de respektive matrikler.

Charlotte fremlagde et
udkast til hvilke muligheder

-

9. Princip for
undervisningens
organisering

Ledelse sender udkast
inden mødet.

Ledelse

Punktet kan bortfalde
grundet tid

-

10. Kommende
punkter

5

11. Eventuelt
12. Personsager

Elevrepræsentanter
deltager ikke

5

skolen ser for SFOs rolle i
fremtiden.
Formanden laver udkast til
begge høringssvar, som
derefter drøftes via mail.

- Punktet drøftet ganske kort, i
forhold til en accept fra
skolebestyrelsen, af skolens
åbningstid i kommende skoleår.
Vision, værdigrundlag og identitet,
Princip for undervisningens
organisering, Princip for arbejdets
fordeling mellem lærere og
pædagoger, Trivselspolitik,
Kvalitetsrapport, Høringssvar
Orientering om kommunens
økonomiske situation.
Næste møde: mandag d. 7.april kl.
18.30 – 20.30 på Ejegodvej.
1 sag drøftet

