Skolebestyrelsen ved Søndermarksskolen
Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde
Skolebestyrelsesmøde afholdes: tirsdag d. 9. april kl. 18.00 – 20.00
Afbud: Lene og Birgitte
Dagsordenspunkt
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Elevrådet
A+B) Punkterne tages med ud i
a. Evaluering af kantinen
klasserne og input tages med retur til
b. Udsmykning af vægge på H-gangen elevrådet, hvor beslutninger træffes.
c. Sprog og tone på skolen
C) Eleverne i elevrådet oplever ikke, at
det er et stort problem med sproget på
skolen. I de mindre klasser får de små
sagt nogle ting, som de ikke helt forstår
betydningen af. Det bliver et
indsatsområde i UU-undervisningen i
indskolingen i kommende skoleår
varetaget af vores pædagoger. Vi vil
ikke acceptere dårligt sprog.
3. Gennemgang/revidering af princip for
Gennemgang og drøftet uden yderligere
vikardækning.
tilføjelser. Princip godkendt.
D/B HH - Bilag
4. Konsekvenser af aftale om justering af
folkeskoleloven O/D/B HH
a. Ringetider (Bilag)
b. Valgfag (Bilag)
c. Anvendelse af understøttende
undervisning
d. Oplæg til fastholdelse af
elevsamtaler i indskolingen
5. Skolefest O HH
6. Revidering af princip for afholdelse af skole/hjem samtaler og anvendelse af elevplaner
Bilag D/B HH
7. Klassesammenlægning på 2.årgang tidsplan
Bilag O HH
8. Meddelelser
a) Formanden
b) Skoleleder
c) Medarbejderrepr.
d) Andre

Gennemgang af punkterne a-d med de
forbehold der er på nuværende
tidspunkt. Skolebestyrelsen giver ok til
oplægget og støtter op om at
skoleledelsen gennemfører oplægget
selvom aftalen ikke godkendes politisk
til kommende skoleår. Punktet drøftes
endeligt på vores møde i juni.
Gennemgang. Det blir' en fest.
Drøftelse af nye muligheder til S/Hsamtalen, hvor eleverne får en mere
aktiv rolle. Det nuværende princip
godkendes og et oplæg til ny model for
S/H-samtaler bliver drøftet i efteråret.
Orientering om processen.
b) KM gravid, AD kommer retur efter
påske og CA retur efter sommerferien.
Visitering ift. e-klassen balancerer
forventeligt til kommende skoleår.
Inviteret til Tryghedsvandring af
Byskovsparken den 16/4-19 kl. 19. 4-5
personer fra skolebestyrelsen deltager.
c)APV/psykisk arbejdsmiljø er taget op i
SFO og der tages nogle punkter op

løbende - positiv stemning herom.
9. Punkter til næste møde: Konsekvenser af
aftale om justering af folkeskoleloven (§16b).
Nyt princip for S/H-samtaler
Mødet afsluttet:

Næste møde: 14.maj
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