Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d.
11. august 2014

kl. 18.30-20.30

Lokale: Personalerummet på Thorsensvej

Fraværende: Elevrepræsentanter

Punkter

Ansvarlig

1. Protokol

KLK

Beskrivelse

2. Siden sidst
* Formand

Tid Referat

25
Marianne

Fjordskolen har modtaget mange nye elever i
skoleopstarten.
4 medarbejdere har fået nye jobs hen over
ferien. Der afholdes samtaler d. 21. august. René
og Marianne deltager.
Opdateringen af intra skaber udfordringer med
intra.
Der afholdes skolegårdsfest d. 11. september.

* Ledelse

KLK, JAX & CHR

* PR/MED/SI

Elevrådsrepræsentanter deltager fra september.

*Elevråd
* Andre
3. Konstituering af
skolebestyrelse

20

4. Møderække for
kommende skoleår

10

5. Årshjul

10

6. Byggeri

Ledelse

Siden sidst

10

Ny formand: Marianne Søgaard Hansen
Ny næstformand: Allan Redlich
Møder i kommende skoleår.
Tirsdag d. 2. september 2014
Onsdag d. 1. oktober 2014
Torsdag d. 6. november 2014
Mandag d. 1. december 2014
Tirsdag d. 6. januar 2015
Onsdag d. 3. februar 2015
Torsdag d. 5. marts 2015
Mandag d. 13. april 2015
Tirsdag d. 5. maj 2015
Onsdag d. 3. juni 2015
KLK udarbejder udkast til årshjul til næste møde.
Byggeriet skrider frem efter planen. Hen over
sommeren har der været justeringer af
byggeplanerne. Der afholdes 1. spadestik torsdag
d. 21. august kl. 12.00.
Der er udfordringer med tung trafik til
Sophieskolen da den påtænkte arbejdsvej til
byggepladsen fra Skovalleen ikke er etableret

grundet Vejdirektoratets modstand – trods et
forhåndstilsagn fra direktoratet.
Det medfører tung trafik af lastbiler med hænger
ad Vestensborg Allé, forbi Fjordskolens
Thorsensvej afd. Vi følger trafikken i området og
må tage det op såfremt det skaber farlige
situationer i krydset Vestensborg
Allé/Thorsensvej for skolens elever.
Skolebestyrelsen mødes på Fjordvej 18. august
kl. 7.40 med henblik på morgentrafikken.

7. Trafik

8. Forslag til ændring
af princip for
kontakten mellem
skole og hjem

Linda/JAX

Siden sidst

10
Ledelsen har bedt skolebestyrelsen om at tage
stilling til muligheden for at afholde minimum 1
obligatorisk skole/hjem samtale årligt i stedet for
2. Der er en bekymring i bestyrelsen, hvorvidt en
nedbringelse af mødeaktiviteten vil forringe
samarbejdet og forældrenes mulighed for at
følge barnets skolegang. Det aftales at skoleåret
2014/2015 er et prøve år, og at der evalueres
ved årets afslutning. Ledelsen vil komme med et
oplæg på et alternativ til de traditionelle skole/hjemsamtaler i foråret for de årgange der ikke
afholder 2 samtaler. Evt. som en café
eftermiddag/aften med mulighed for at tilmelde
sig individuelle samtaler med alle lærere der
underviser på den enkelte årgang. Lignende
cafémøder har tidligere været afprøvet med
succes i de mindre klasser.

Alle

Beslutningspunkt

15
Årshjul, gennemgang af nuværende principper
og politikker

9. Kommende
punkter

5
Der afholdes suppleringsvalg til skolebestyrelsen
i september.
KLK og Marianne får et overblik over nuværende
principper og politikker.
Intra skal opdateres så forældre kan læse om
skolebestyrelsens arbejde når de er logget ind.
Skolebestyrelsens bidrag til forældre delen af
skolepolitikken skal offentliggøres. JAX følger op
på dette.

10. Eventuelt
11. Personsager

10
Elevrepræsentanter
deltager ikke

Ingen sager drøftet

5

