Dagsorden til skolebestyrelsesmøde mandag
d. 7. September 2015

kl. 18.30-20.30

Lokale: Personalerummet på Fjordvej

Fraværende: Lars

Punkter

Ansvarlig

1. Protokol

Lene

2. Siden sidst

Beskrivelse

Tid

Referat

20

* Formand

Marianne

* Ledelse

Ledelsen

-Der er intet nyt omkring skolestruktur. Mødet Marianne
var indkaldt til er blevet aflyst da man vælger at tage en
politisk beslutning om besparelse på skoleområdet. Vi
afventer derfor.
-Dialogmødet på forvaltningen forløb godt – vi fik megen
taletid, og nogle af deltagerne virkede nysgerrige og
interesseret i vores dagsorden. De kom med gode
spørgsmål omkring vores satsning internt på skolen, for
at forbedre vores kvalitetsrapport. Der er blandt SB en
fælles undring til, hvordan SB ”kan stå på mål for
ledelsens indsatser og visioner på Fjordskolen. Næste
kvalitetsrapport indbyder til langt mere dialog og
databehandling, inden et evt. dialogmøde.
-Forældremøderne er gået godt på de forskellige
årgange, der er mangler kun få årgange. Der var ikke
mange spørgsmål og det var forskelligt, hvad man som
repræsentant havde valgt at fortælle. Der udarbejdes et
”katalog” med væsentlig ting at fortælle om. Noter
sendes til Lene, som samler det.
-Alternativ til Tårnborgkonferencen har lukket sig selv, da
vi kun kunne drage to mennesker af sted.
-Mange nye indskrivninger i dette skoleår, omkring 20
elever fordelt på forskellige klassetrin. Mange af eleverne
kommer fra Lindeskov. På mange årgange er vi fyldt med
28 elever i klasserne.
-Trafik status – Politi kommer i morgen tirsdag. Kys &Kør
fungere fantastisk. Der er store udfordringer på de to
andre indgangsveje.
-Økonomien ser umiddelbart fin ud. Vores forbrug følger
forventede forbrug i %. Vi forventer et lille overskud, som
kan overføres til kommende budgetår.
-Intet nyt – ny møderække lavet og påbegyndes i denne
uge.

*AMO/MED
*Elevråd

-Intet nyt – møder forventes afholdt i denne uge

* Andre
3. Er SB
konstitueret på
den rette måde?

Alle

10

Marianne vil gerne fortsætte med at være formand – da
det bakkes op. Allan ønsker at trække sig som
næstformand, og René vil i stedet gerne stille op – det
bakkes op og er vedtaget.

4. 6. årgang kan gå
til musik selv?

Ledelsen

10

Ledelse

10

Alle

25

7. Mobbe politik

Lene

40

8. Kommende
punkter

Alle

5

9. Eventuelt

Alle

5. Trafik Sophieskolen
6. Drøftelse om
kommende skoleår

10. Personsager

10
Elevrepræse
ntanter
deltager ikke

5

-Det bakkes op af SB at vores elever fra 6. årgang selv kan
fragte sig til og fra musikundervisningen, på musikskolen
med forældrenes underskrift.
-Der bliver lavet et campustorv med Kys & Kør og ellers
bliver det ikke muligt at parkere nogle steder langs
skolen. Der er nyt møde i denne uge, hvor der gerne
skulle komme mere afklaring på cykelsti mm..
-Punktet rykkes til næste SB møde.
-Snak om mobbepolitik – de ændringer der foreslås
ændres af Lene. Tages med igen til næste møde – til
underskrivning.
-Mobbepolitik
-Tilmelding til Tårnborg konferencen
-Drøftelse om dette skoleår
-Lektier – hvad er vores holdning(ledelsen laver oplæg)

