Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 2.
september 2014

kl. 18.30-20.30

Lokale: Personalerummet på Fjordvej

Fraværende: Elevrep.

Grundet usikkerhed omkring ordlyden i princippet vedr. kontakten mellem skole og hjem, startede mødet
med en kort drøftelse og forventningsafstemning i forhold til den konkrete beskrivelse i referatet fra sidste
møde. Princippet og referat blev godkendt med gældende ordlyd.
Punkter

Ansvarlig

1. Protokol

KLK

Beskrivelse

2. Siden sidst
* Formand

* Ledelse

Tid

Referat

10
Skole og forældre vil i den kommende
tid arrangere et kursus i Guldborgsund
for de nye skolebestyrelser
Viceskoleleder Klaus Kronow har
opsagt sin stilling på Fjordskolen og
starter som skoleleder på Eskilstrup
skole 1/10 2014. Der afholdes
ansættelsessamtaler 11/9 kl. 16.00 for
ansøgere til Fjordskolens
lederstillinger. Jan Axelsen varetager
svømning på Fjordvej i september
måned. Tue fra SFO varetager pt. den
ene børnehaveklasse på grund af
sygdom. Anne Marie varetager visse
ledelsesopgaver i SFO i kommende
periode, da Charlotte løfter
ledelsesopgaver i skoledelen, indtil en
ny viceskoleleder er ansat.

Marianne

KLK, JAX & CHR

* PR/MED/SI

-

*Elevråd

-

* Andre

Støbearbejdet er påbegyndt. Der er
lavet aftale om at transport af
materialer til og fra byggepladsen ikke
påvirker morgentrafik omkring
gymnasiet og afd. Thorsensvej.
Skolebestyrelsen og Jan Axelsen var
ude og observere morgentrafikken og
få en snak med forældrene. Trafikken
er meget intens om morgenen, særligt
i krydset ved Møllebakken og Fjordvej.
Der er stadig mange der parkerer
uhensigtsmæssigt. Der vil i kommende
tid blive malet gule streger på

3. Byggeri

Ledelse

Siden sidst

10

4. Trafik

Linda/JAX

Siden sidst

10

5. Suppleringsvalg til
skolebestyrelsen

10

6. Opsamling på
forældremøder
afholdt d. 19. og 25.
august

10

7. Årshjul
8. Gennemgang af
principper og
politikker
9. Kommende
punkter

Alle

Alle

Bilag udsendes
Principper og politikker
udskrives til nye
medlemmer og
udleveres til mødet

30

10

Udsat til oktobermødet.
Fordeling af bestyrelsesmedlemmer på
de enkelte årgange. Se årshjul
Opdatering af forældreråd. Camilla
skriver på intra. Skolefesten på
Fjordskolen er i år alkoholfri. Jan
skriver det i nyhedsbrev.
Opslag fra skole og forældre lægges i
samlemappe under skolebestyrelsen
på hjemmesiden.

5

Orientering om 1 sag

5

10. Eventuelt
11. Personsager

20

Elevrepræsentanter
deltager ikke

fortovet, for at undgå de farlige
parkeringer. Der kommer nye
stopklodser på Møllebakken i
nærmeste fremtid.
Der afholdes suppleringsvalg til
skolebestyrelsen d. 17/9 2014 kl.
19.00. Marianne skriver indkaldelse til
forældrene på Fjordskolen.
Måden at afvikle forældremøder på,
fungerer ikke ift. skolens brugere. Der
arbejdes med nye modeller for
kommende skoleår, så alle klasser på
en matrikel ikke afholder
forældremøde samtidig.
Årshjul opdateret og rundsendes.
Efterfølgende lægges årshjulet på
Intra.

