Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

møde nr. 2
indkaldelse

Man. 12.12.
Kl. 18.00

Til skolebestyrelsen:
Referent
Tilstede

Niels, Merete, David, Lotte, Jette Jul Nevado,
Niels Bo, Simon, Kurt

Fraværende med afbud

Charlotte, Kaja, Tina Jensen, Døtte

1

Godkendelse af referat

2

Godkendelse af dagsorden

3

Nyt fra elevrådet

Frikvartersordning går godt. Intern
skoleinnovationskonkurrence til forbedring af
trivsel.

4

Evaluering af julemarked

Hyggeligt, fungerede godt med nyt koncept,
kunne måske være slået sammen med
auktionen i morgen, det er lige rigeligt med
4 julearrangementer. Måske skal markedet
vare lidt længere. Man kunne overveje noget
optræden fra de store børn som trækplaster
til bedsteforældre og lokalområdets beboere.
Evt. spørge Anne Ehlers fra kirken: 7. kl. i forb.
med konf. uv. Skal julemarkedet evt. ligge på
en hverdag? - Med fællesspisning i klasserne
måske. Tages op i FU.

5

Information fra dialogmødet

Om inklusion. Mødet var for meget varm luft,
for lidt reel diskussion. Debat i mindre grupper
havde været bedre. Der blev ikke konkluderet
noget.

6

Skolebestyrelsens principper

Udsættes

7

Ønsker til emner på
Bestyrelseslørdag.

Innovation. Planlægningsudvalg: Lotte, Simon,
Merete

8

Trafik undersøgelse

Vi kan lave en trafikpolitik ud fra
trafikvejsanalysen

9

Nyt fra skolen:

• den nye legeplads er på vej
• trivselsundersøgelse blandt
medarbejdere
• brugertilfredshedsundersøgelse
• kvalitetsrapport på vej
• henvendelse vedr. elev.

10

Evt.

Lidt større trivsel generelt blandt pæd. personale.
Blandt SFO-personale lidt dårligere.
Brugertilfredshedsunders. blandt forældre. Klar
ca. marts 2012
Undervisningsministeriet udkommer med
kval.rapport i februar. Derefter kvalitetssamtaler
med nøglemedarbejdere.
Familie ønsker at flytte deres datter til en anden
klasse, da hun er meget stærk fagligt. Niels Bo
tager sig af sagen.
Skolestrukturanalyse mhp. at lukke nogle skoler
for at spare penge. Alle skoler i kommunen
er i spil. RULL-projekter er på stand-by. På
konference i februar kommer de første signaler.
Børn og unge udbyder kurser til
skolebestyrelsesmedlemmer.
Regnskab: Vi kommer nok ud med overskud.
Stram styring også til næste år. Derfor skal
nødvendige materialer købes ind inden nytår.

Mødedatoer: man. tirs. 17.1., lør. 4.2. (11-17), ons. 22.2., tors. 15.3., man. 23.4., tirs. 15.5.,
ons. 13.6. (kl. 18.00)
referat liste: David, Simon, Lotte, Niels Bo
Næste år: vores principper, kostpolitik (den sociale del af måltidet),
december: økonomi, udskoling, udvekslings principper,

