SOLVANGSKOLEN

Referat
SKOLEBESTYRELSESMØDE

DATA OM MØDET
DATO: 20. november 2017
TID: Møde: 18.00 – 20.00
STED: Kantinen
MØDEDELTAGER: Forældrerepræsentanter; Klaus E. Olsen // Peter-Johan Raasø// Melissa Lutterodt // Henriette Ferris //
Hans Henrik Lomholt // Lotte Hassing //
Medarb. repræsentanter: Ulla Rasmussen // Louise Beckett
Elevrepræsentanter: Lukas Preston //
Ledelsen: Andreas Hundebøll // Mikkel Sønderskov Nielsen
AFBUD: Kirsten Krone Reich // Oliver Lindeløv.
MØDELEDER: Klaus E. Olsen
REFERENT: Mikkel S. Nielsen (MN)

REFERAT
INDHOLD
38.

Indledning – evt. justering af
dagsorden.

Fælles forståelse af mødets indhold.

Opfølgning fra sidste møde
ud fra sidste referat.

At følge op på de aftaler som blev indgået.

39.

Nyt fra elevråd.

40.

Orientering fra FFO.

41.

Værdier (Nysgerrig,
ansvarlig, ambition, glæde):
a) Færdiggørelse af teksten.
b) Debat om kommunikation
og implementering.

42.
43.

44.
45.

DELMÅL

Vedtagelse af principper om
undervisningsdifferentiering
og FFO.
Valg til skolebestyrelsen.
a)Har vi kandidater (indenfor
og udenfor bestyrelsen).
b)Yderligere kampagnetiltag.
Personalesituationen.

AH fortalte kort om PCB-styregruppe mødet som blev holdt i dag. Repræsentant
for styregruppen vil deltage i SKB-møde d. 7.marts 2018 for at berette omkring
PCB-målinger.
Ønsker fra klasserne til brug af de10.000,- (gave til Ungemiljøet) kommer på
dagsorden på næste elevrådsmøde (onsdag d. 22.11.)
Elevrådet sender deres input til de fire værdier (se pkt. 41) til Klaus.
LØ refererede til hendes mail vedr. status på FFO’en som SKB havde fået tilsendt.
Bygningerne hjemtages da kontrakten med ejendomsselskabet Domea udløber
31.12.2017. LØ har sidste arbejdsdag 30.11. da hun har fået nyt job.
a) Det blev besluttet hvilke formuleringer som kommer til stå i de to øverste dele af
værdigrundlaget. I forhold til rubrikken ”Medarbejder og ledelse” vil skolen (ledelse
og lærere) arbejde med den endelige formulering. Disse sendes til Klaus som
skriver den sammen til de 4 sider.
b) Forslag;
Video fra dagligdagen, som skaber fortælling omkring hvordan værdierne er
synlige og ”lever” i forskellige situationer.
Små korte forældrevideoer, hvor bestemte forældre fortæller omkring en af
værdierne.
Skal lægges og være synligt på hjemmesiden.
Banner og en bestemt dato hvor værdierne officielt tages i brug.
Det blev besluttet at begge principper bliver sendt ud igen med AH´s version og
den som Klaus havde sendt ud. På næste møde tages disse principper op.
Der blev nedsat en valgbestyrelse Lotte, Klaus og Andreas. Andreas indkalder
valgbestyrelsen til møde.
Klaus sender en mail til Pia, som skal sendes ud til alle klasseråd (forældrene),
med folderen omkring SKB-valg til foråret.
Vi skal have ny afdelingsleder til FFO’en – stillingen er opslået med frist 23.11.
Vi søger en barselsvikar til FFO’en snarest muligt..

Afrunding og gennemgang af
beslutninger og aftale.

ANSVARLIG
Mødeleder

Elevrep.
Skoleleder
LØ
Klaus

AH/MN
Alle

Mødeleder // referent

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

