SOLVA
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N

Referat
SKOLEBESTYRELSESMØDE

DATA OM MØDET
DATO: 10. august 2017
TID: Møde: 18.00-20.00
STED: Kantinen
MØDEDELTAGER: Forældrerepræsentanter; Klaus E. Olsen l// Peter-Johan Raasø// Melissa Lutterodt //
Medarb. repræsentanter: Ulla Rasmussen // Louise Beckett //
Elevrepræsentanter: AFBUD
Ledelsen: Andreas Hundebøll // Mikkel Sønderskov Nielsen// Louise Østermark-Johansen
AFBUD: Hans Henrik Lomholt //Lotte Hassing //Henriette Ferris // Kirsten Krone Reich // Oliver Lindeløv //Lukas
Preston
MØDELEDER: Klaus E. Olsen
REFERENT: Mikkel S. Nielsen (MN)

DAGSORDEN
INDHOLD

10.
11.
12.

REFERAT

Indledning – evt. justering af
dagsorden.
Opfølgning fra sidste møde
ud fra sidste referat.
Nyt fra elevråd.

Fælles forståelse af mødets indhold.

Orientering fra FFO.



Værdier og vision.

14.

Opdatering af principper.

15.

Deltagelse på forældremøder.

16.

Personalesituationen.

17.

Afrunding og gennemgang af
beslutninger og aftale.

Mødeleder

At følge op på de aftaler som blev indgået.
Ingen elever deltog i mødet.




13.

ANSVARLIG

Byggekabalen arbejdes der videre med i forhold til tre forslag, som
Louise og Andreas yderligere skal kvalificere sammen med
forældreråds- og skolebestyrelsesformand, arbejdsmiljø- og
medarbejderrepræsentanter.
Der har været oprydning i FFO’en hen over sommeren.
Bålplads genetableres efter den brændte ned ved et uheld. Generelt er
det unge mennesker som opholder sig på FFO’en og SSP vil blive
inddraget.

Klaus oplæg medførte en drøftelse af den fremadrettede proces. Det blev besluttet
at Klaus samler op efter dagens drøftelser og kommer med et oplæg til hvilke
værdier (ord) og hvordan de foldes ud.
På den pædagogiske lørdag d. 7. oktober (for skolens medarbejdere) er der
forslag fra Andreas om at to-tre bestyrelsesmedlemmer deltager og har en
workshop for 9-10 medarbejdere omkring værdier.
Visionen for Solvangskolen tog afsæt i den tidligere vision og den blev rettet lidt til
men ellers fastholdt da det stadigvæk er en god vision.
Undervisningens organisering: Princippet blev vedtaget med den eneste ændring
at PUR ændres til tillidsrepræsentant og MED-udvalg (medarbejderudvalg)
Arbejdets fordelingen mellem lærerne.
Blev også vedtaget med få ændringer. De bliver lagt på hjemmesiden sammen
med de øvrige principper.
Melissa har udarbejdet oplæg, som skal bruges til forældremøderne, omkring
SKB’s arbejde med henblik på at rekruttere nye medlemmer til valget i april. SKB
fordeler hvem som deltager på hvilket møder dog ikke på 8+9 årg. Folderen er
også at finde på hjemmesiden
Kort orientering fra Andreas. Sygefraværet i det sidste halvår har været på 6,2 %.
Dette skyldes mange forskellige forbehold og skolen vil i efteråret have fokus på
dette både i skolens MED og generelt i ledelsen.
Næste skolebestyrelsesmøde mandag, den 11. september kl. 17-21.

Med venlig hilsen
Andreas Hundebøll, Klaus E. Olsen & Mikkel S. Nielsen
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