Referat afl skolebestyrelsesmøde Tirsdag d.
6. Oktober 2015

kl. 18.30-20.30

Lokale: Personalerummet på Thorsensvej

Fraværende: Mais, Anita, Marianne, Jan

Punkter

Ansvarlig

1. Protokol

Lene

2. Siden sidst
* Formand

* Ledelse
*AMO/MED

*Elevråd

Beskrivelse

Tid

Referat
-Godkendt

20
Marianne

Ledelsen

-Kvalitetsrapport – det er politisk beslutning at vi
nedskriver nogle forventninger til næste års
kvalitetsrapportsresultater ift. karaktergennemsnit og
læsefærdigheder. Derudover skal skolens indsatser, som
skal højne indholdet af elevernes udbytte af undervisning
beskrives. SB noter indskrives i forslaget og sendes til
forvaltningen d. 7/10-2015.
-Info om politisk beslutning omkring besparelser i
Guldborgsund kommune. De har valgt ikke at lave
skolelukninger, det betyder en besparelse på hver enkelt
skole – hvordan og hvor meget ved vi endnu ikke, da det
er afhængigt af vores børnetal.
-DGI 5. modul omhandlende skole og det omgivende
samfund, samt hvordan vi inddraget til samarbejde. René
deltager d. 28/10-2015 kl. 13-16 alle er velkomne.
-MO. Der er udarbejdet et forslag om hvor
modtagerklasserne skal ligge, Stubbekøbing, Sakskøbing
og Fjordskolen og fra hvilke årgange der er omfattet på
de tre skoler. Forslaget skal efterfølgende tages op
politisk. SB er dags dato blevet bedt om bemærkninger til
dette.
-Vi er inviteret med til en dansefilm på 2. årgang i uge 48,
som vi deltager i.
-Vi fejrede i går lærernes dag (altid d. 5/10) Den skal på
årshjulet fremadrettet, så vi også her får en snak om
Fjordskolen skal gøre noget ens fremadrettet.
-Der er MED på torsdag i denne uge.
-Der har været afstemning omkring navnet på Campus.
Campus Guldborgsund blev vedtaget.
-6. årgang vil gerne have et køleskab. Vi undersøger om
vi har et stående på matriklerne.
-Der har været udfordringer omkring at finde printere for
eleverne.
-Der er snakket mobbepolitik – det er på løbende hen
over året.
-Der er talt om Rubusthedskursus som er opstartet på
Fjorskolen, i samarbejde med en psykolog fra
forvaltningen. Det handler om trivsel generelt og
hvordan vi hjælper elever der ikke er i trivsel.

-Der er talt om hvad vores matrikler skal bruges til efter
vi flytter på Sophieskolen.

* Andre
3. Mobbepolitik
4. Tilmelding til
Tårnborgkonferen
ce d. 22/23 januar
5. Trafik Sophieskolen
6. Drøftelse om
indeværende
skoleår – indsats

Ledelse

10

-Opmærksomhed på om vi får tjekket sikkerheden på
legepladsen. (vi holder opsyn med legepladsen i
dagligdagen, men vi er IKKE forpligtet til at holde tilsyn
med den hver dag).
-Sendt ud sammen med dagsorden. Vedtagetunderskrives af Marianne.

Ledelsen

10

Ledelse

10

-Indslag er ikke kommet op endnu. Ledelsen deltager
med to, Marianne, René, Morten deltager ligeledes.
-Møde d. 20/10-2015 om sikker trafikveje – Jan og Lene
deltager.

Alle

30

-Alle har læst hæfte 3 i Skole og Forældre
-Oplæg fra Marianne og René

7. Lektier

Ledelsen

20

8. Kommende
punkter

Alle

5

9. Eventuelt

Alle

10. Personsager

10
Elevrepræse
ntanter
deltager ikke

5

-Oplæg fra ledelsen – Afventer til næste gang.
-Lektier
-Evaluering af skolefest
-Marianne/Renés udkast omkring skole/hjem
kommunikation (Punktet skal have meget tid).
-Er vi opmærksomme på hvorfor eleverne flytter? Breder
vi det ud til afdelingerne, og drager erfaringer af det? Har
vi modtaget lige så mange som vi har afgivet?

