Skolebestyrelsen Referat
Læssøesgades skole

mandag 11.3.2013

møde nr. 4

Kl. 19.00

Til skolebestyrelsen: Sammen med SFO-forældrerådet

Referent

Niels Bo

Tilstede

Velkomst til Louise Schmidt, pædagogisk leder

Fraværende med afbud

Kaja, Morten - Tina

1

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt vi byttede om på pkt. 5 og 7

3

Nyt fra elevrådet

Eleverne var desværre ikke til stede

4

Regnskab 2012. Budget 2013.

Jette deltog på mødet og fremlagde regnskab.
Se bilag. Ledelsen er blevet spurgt om, hvad vi
ville bruge vores overskud til, hvis vi måtte. Vore
prioriteter blev fremlagt. De var IT, forbedringer
på fysiske rammer samt særlige indsatser.
Fysiske rammer blev drøftet.
Jette gennemgik budget på undervisning
m.v. og for SFO. Budgettet blev godkendt af
skolebestyrelsen.

7

Opfølgning og evaluering på
skolebestyrelsesweekenden

Punktet udsat

6

Skaterbanen. Vi har brug for en
tilkendegivelse af skolebestyrelsens
holdning til projektet. Ledelsen
er positiv og ser meget positive
muligheder i det.

Vi har modtaget et skitseprojekt fra arkitekten,
som Niels Bo gennemgik på mødet. Arkitektens
skitse er udsendt som bilag. NB gennemgik
skitsen og projektet. Skolebestyrelsen bakker op
om projektet. SFOs forældreråd støtter det også.

5

Hvad skal forældreråd og bestyrelse
samarbejde om?

SFOs forældreråd foreslog en forenkling af
samarbejdsaftalen.
Forældrerådet arbejder på en forældrearbejdsdag,
hvor legepladsen shines op og man hygger sig
bagefter. Skolebestyrelsen efterspurgte konkrete
ønsker. SFO forældreråd vil gerne hjælpe med
loppemarked og lignende.
Vi drøftede samarbejde med dagtilbud og
ungdomsklub.
Innovation, Rull og bygningsændringer samt
inklusion blev nævnt som væsentlige emner.
Henrik fra forældreråd og Merete udarbejder et
forslag til en forenklet samarbejdsaftale. Det sker
efter den 28. april.

8

Planlægning af næste skoleår

Orientering ved ledelsen, drøftelse og spørgsmål
Punktet blev udsat

9
•
•
•
•
10

Nyt fra skolen:
Orientering vedr. lockout af lærerne
Orientering om personaleforhold
Rull projektet
Cafearrangement vedr. skolens
arbejdsmiljø

Niels Bo kontakter Maja og spørger om hun kan
deltage i infomøde vedr. Lockout.
NB orienterede om dialogmøde med Rådmanden
for Børn og Unge den 15. april kl. 17.00 – 18.30.
Merete deltager sammen med en fra ledelsen.

Evt.

Med venlig hilsen
Merete

Mødedatoer: tirs. 9.4., ons. 15.5., tors. 20.6.
referat liste: Niels Bo, Simon, Kurt, Louise
principper: Indskoling,“ordensregler”, RULL om et stykke tid, larm/klasseledelse, SFO struktur
Forældretopmøde om sprog og opførsel, forældresamarbejde: læsebånd og i fagene.

