Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag
d. 1. oktober 2014

kl. 18.30-20.30

Lokale: Personalerummet på Thorsensvej

Fraværende: Allan og Rene´

Punkter

Ansvarlig

1. Protokol

CHR

2. Siden sidst

* Formand

Beskrivelse

Tid

Referat
Referat godkendt
Velkommen til Anita Uggerholt
Eriksen
Velkommen til Lene Nielsen, vores
nye viceskoleleder, som er med som
gæst i dag.
Velkommen til de to elevrep.
Caroline og Emma

10

Marianne

Kursus for skolebestyrelser 30/10 kl.
18-21
Dialogmøde med politikerne 5/11 kl.
18-21 på Lindeskovskolen
Der udsendt brev til skoleledelser og
skolebestyrelser fra
undervisningsministeriet med
tolkning af skolereformen og svar på
de hyppigste spørgsmål. Stine sender
det ud.med referatet
Velkommen til Lene.
Skoleledelserne arbejder i øjeblikket
med at lave strategiske
målsætninger – ledelsen vil
udarbejde Fjordskolens
målsætninger for de næste 2-4 år ud
fra vores værdigrundlag – ledelsen
præsenterer det for bestyrelsen på
næste møde.
Tue er startet på FV i dag – skal
sammen med Camilla stå for teknisk
IT – Anders startet i løntilskud på FV,
og skal hjælpe til med IT.
Frederik er startet i sin ”rigtige”
ansættelse i dag på FV.
Mette og Anna er startet i dag på TV,
begge på 10. årgang.
Klaus Hansen er flyttet fra TV til FV –
og skal fortrinsvis arbejde i
flexteamet.
Det er kommet 406 PC og 74 I-pads
til eleverne, som er ved at blive gjort
klar til at bruge.

* Ledelse

JAX & CHR

JAX var til campusmøde i går. Alle
uddannelsesinstitutionerne omkring
Sophieskolen arbejder sammen med
os med en helhedsplan for området
omkring motion og
udendørsaktiviteter. Firmaet TRESS
er købt ind til at komme med et
forslag.
Motionsdagen 2015 bliver en event,
hvor elever fra elle skolerne (ca
3000) skal bevæge sig 14 km. Når
alle har gjort det, har vi været en tur
rundt om jorden.
Internationalt samarbejde. Lydia har
været i Polen med 12 elever til et
teaterprojekt.
Der bliver iværksat elevudvekslinger.
7. årgang får igen i år tilbudt en
”engelsklinie”.
4. årgang er med i et projekt, hvor en
af klasserne (4C) skal lære at spille
på trombone. Projektet har til
hensigt at undersøge, hvorvidt musik
kan spille ind på børnenes faglige og
sociale kompetencer.

/MED/AMO
Der har endnu ikke været afholdt
elevrådsmøde – eleverne har kun
kort hilst på hinanden.
Elevrådsmøde arrangeres snarest.
Der mangler en vandautomat - den
bliver bestilt og sat op.

*Elevråd
* Andre

3. Byggeri

Ledelse

Siden sidst

10

4. Trafik

Linda/JAX

Siden sidst

10

5. Fordeling af
bestyrelsesmedlemmer
på de enkelte årgange

Alle

10

Alt kører som det skal. Tirsdag d.
7/10 rejses de første vægge. Til
februar 15 er råhuset færdigt.
Tidsplanen holder.
Undervisningslokalet er ved at blive
gjort klar – og der er et praktikforløb
i gang med en elev fra 9. årgang.
Vejbomb på Møllebakken mangler
stadig – Jan kontakter forvaltningen.
Politiet og parkeringsvagten kommer
en dag uanmeldt og kigger på
forholdene.
0.årgang: Anita
1.årgang: Lars
2.årgang: Lars
3. årgang: Allan
4. årgang: Michael

8. Kommende punkter

5

9. Eventuelt

10

5. årgang: Morten
6. årgang: Michael
7. årgang: Marianne
8. årgang: Marianne
9. årgang: Rene´
Udvc.: Morten
Navne tilføjes/ændres på
forældreintra – Stine står for dette.
Obs. Husk at lægge dit billede på
forældreintra under SB.
Vi forventer at overholde budgettet det endelige overblik er ved at blive
gjort færdigt. Vi tager det med på
næste møde.
Debat om skole/hjem samtaler
Enkelte rettelser i et par af
principperne (Princip for skole-hjem
samarbejdet, Princip for
underrretning af hjemmene om
elevernes udbytte af
undervisningen) (Stine retter til – og
sender ud med referatet)
Oplæg fra ledelsen omkring
målaftaler
Videre revidering af principper
Princip for forældrenes inddragelse i
skolen.
Budgetopfølgning
Michael vil gerne hjælpe til med
trafik.
”Velkomstfolder” er ved at blive
lavet. JAX sender den til bestyrelsen.
HUSK at vikarerne skal sættes på fra
7.45, så de kan låse klasserne op kl.
7.50.
Toiletforholdene på FV er et stort
problem. Handling herpå/hvis
ansvar?

5

Intet.

6. Budgetopfølgning

7. Revidering af
gældende principper

10. Personsager

15

Alle

Mappen udleveret på
sidste møde

Elevrepræsentanter
deltager ikke

40

