SOLVANGSKOLEN

REFERAT
Skolebestyrelsesmøde

DATA OM MØDET
DATO:
TID:
STED:
MØDEDELTAGER:

MØDELEDER:
REFERENT:

11. april 2018
-

Spisning: 17.30 (Café sund Fornuft står for maden).
Møde: 18.00 – 20.00

Kantinen
Klaus E. Olsen // Henriette Freris // Peter-Johan Raasø // Kirsten Krone Reichl
Melissa Lutterodt // Henrik Alsing // Lotte
Ulla Rasmussen // Cecilie Medum // Andreas Hundebøll // Camilla Nørreskov
Klaus E. Olsen
Camilla J. Nørreskov

KONTEKST FOR MØDET
FORMÅL:
FORBERED:
MEDBRING:

At drøfte og beslutte aktuelle og strategiske skoleaktuelle emner. Herunder udarbejde principper.

INDHOLD
72.

referat

-

73.

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

74.

Nyt fra Solvang FFO.

Forsat arbejde med FFO’ens profil - ”Natur” og ”Det eksperimenterende
barn” herunder udvikling af værkstedstænkningen
3 overskrifter i det fremadrettede arbejde:
Børnedemokrati
Medarbejderpositioner; facilitator, ekspert og nærværende/deltagende
Digitalt legetøj. Vi får besøg af kommunens pædagogiske it-konsulenter

75.

Valg til skolebestyrelsen – kandidater og proces

3 personer genopstiller til bestyrelsen
5 personer opstiller til valget
Klaus stiller op som suppleant

Intet.

Valgbestyrelsen (Klaus, Andreas & Lotte) laver en valgliste over de
opstillede kandidater og fremlægger listen og opfordrer til fredsvalg.
76.

Proces for god overgang til ny bestyrelse.

Klaus ringer til de nyvalgte medlemmer og inviterer dem med til mødet i juni til en varm velkomst.
På dette møde vil de nuværende medlemmer fortælle lidt om arbejdet i
bestyrelsen, og de nye medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål.
Klaus vil gerne være suppleant indtil den ny bestyrelse har ”fundet sine ben”.
Der skal ikke være mange punkter på dagsorden - helst kun orienterende
punkter.
Der udarbejdes en mappe med relevante informationer til alle medlemmer i
den ny bestyrelse.

77.

Orientering og godkendelse af FFO-budget.

Budget godkendt

78.

Orientering om kommende fagfordeling og økonomi.

Fagfordelingsprocessen er i gang
Vi skal hverken ansætte, fyre eller flytte personer i det kommende skoleår.
Inklusionsopgaven bliver en udfordring, da der kommer færre penge ud på
skolen i det kommende skoleår. Det bekymrer skolebestyrelsen, at der
tilsyneladende skal inkluderes flere og flere elever med vanskeligheder i
almindelige klasser uden tilstrækkelige ressourcer til at hjælpe dem. Dette
kan vanskeliggøre arbejdet med de øvrige elever.

79.

Orientering om PCB-målinger.

Ventilationen kører ikke tilfredsstillende og der har derfor ikke været
foretaget målinger i februar. Vi ved endnu ikke hvornår disse målinger bliver
foretaget.
Skolebestyrelsen formulerer en forespørgsel hos Kommunale Ejendomme
omkring PCB-målingen, som skulle have været foretaget i februar.

80.

Samrådsmøder og bestyrelsesseminar.

Der er samrådsmøde d. 19.4. 17:30 - 19:00.

81.

Evaluering af åben skoledag.

Der er enighed bordet rundt om at Åben skoledag skal fortsætte som en god
tradition.
Der er også enighed om at det er en god idé at ændre navnet fra Åben
skoledag til et andet mere meningsgivende for især forældregruppen
Andreas skriver tak til forældrene, og opfordre til at skrive til ham, hvis de har
idéer til forbedringer.

82.

Personalesituationen.

Der er ansat en ny pedel.

83.

Afrunding og gennemgang af beslutninger og aftale

Med venlig hilsen

Andreas Hundebøll & Klaus E. Olsen

