SOLVANGSKOLEN

Referat
SKOLEBESTYRELSESMØDE

DATA OM MØDET
DATO: 13. september 2017
TID: Møde: 17.00-21.00
STED: Kantinen
MØDEDELTAGER: Forældrerepræsentanter; Klaus E. Olsen // Peter-Johan Raasø// Melissa Lutterodt // Henriette Ferris //
Hans Henrik Lomholt // Lotte Hassing // Kirsten Krone Reich //
Medarb. repræsentanter: Ulla Rasmussen // Louise Beckett
Elevrepræsentanter: Lukas Preston //
Ledelsen: Andreas Hundebøll // Mikkel Sønderskov Nielsen
AFBUD: Louise Østermark-Johansen // Oliver Lindeløv
MØDELEDER: Klaus E. Olsen
REFERENT: Mikkel S. Nielsen (MN)

DAGSORDEN
INDHOLD

REFERAT

Indledning – evt. justering af
dagsorden.

Fælles forståelse af mødets indhold.
At følge op på de aftaler som blev indgået.

19.

Opfølgning fra sidste møde
ud fra sidste referat.
Nyt fra elevråd.

20.

Orientering fra FFO.

Byggekabalen skal der stadigvæk arbejdes videre med i forhold til tre
forslag, som Louise og Andreas yderligere skal kvalificere sammen med
forældreråds- og skolebestyrelsesformand, arbejdsmiljø- og
medarbejderrepræsentanter.

21.

Værdier og vision – Klaus
har fremsendt oplæg.

18.

22.
23.

Planlægning af pæd.
weekend ift. SKBs
deltagelse.
Solvangskolen på
Facebook – en mulighed til
drøftelse?
Trafikken på Nordtoftevej.

24.
Personalesituationen.

25.
26.

27.

Budget 2018

Orientering.

Louise er forhindret i at deltage i mødet – resten af pkt. udgår.
Processen med at udarbejde et nyt værdigrundlag for Solvangskolen
fortsatte med udgangspunkt i de fire værdier, som pt. er snævret ind til
Nysgerrig, Ambition, Glæde, Ansvarlighed. Først tog vi bordet rundt hvor alle
tilkendegav deres umiddelbare vurdering af de beskrevne værdier. Dernæst i
mindre grupper som arbejdede videre med de forskellige udsagn.
Bestyrelsen vil deltage på skolens pædagogiske lørdag d. 7.10. hvor
værdierne vil blive foldet yderligere ud for medarbejderne i en inddragende
proces. Klaus vil samle op og renskrive de mange input og udsende det nye
udkast til bestyrelsen.
Det blev kort drøftet, hvem som vil deltage og rammen herfor. Klaus og
Andreas samler op på deltagelse og form.
Pkt. blev udskudt til næste møde
Melissa orienterede kort at grundejerforeningen i og omkring Nordtoftevej
havde fokus på at få skabt bump på vejen.
Pkt. blev udskudt til næste møde.
-

ANSVARLIG
Mødeleder

Elevrep.
Skoleleder
AH/ LØ

AH/ Klaus

Klaus
Klaus /AH
Melissa

Kort gennemgang af budget 2018 (2 årige), hvor der er høringssvarfrist 25.
september. BSU – anlægsprogram var blevet fremlagt, Skolebestyrelsen
hæfter sig ved, at der ikke er sat midler af til Solvangskolen.
Der kommet ny rengøringsansvarlig i kommunen, hvilket virker meget
positivt, desuden skal kommunens rengøringsaftale i udbud – herunder
toiletrengøring. Alle toiletter på institutioner og skoler skal nu rengøres to
gange om dagen.

Afrunding og gennemgang
af beslutninger og aftale.

Mødeleder // referent

Med venlig hilsen

Andreas Hundebøll, Klaus E. Olsen & Mikkel S. Nielsen

