Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

ons 20.2.

møde nr. 3

Kl. 19.00

Referat 20-2-2013

Til skolebestyrelsen: Sammen med SFO-forældrerådet

Referent

KBR

Tilstede

Merethe, Niels, Lotte, Ulla, Morten, Jette, John, Kurt, Niels Bo,
Lotte, Lone.

Fraværende

Døtte, Tina, Kaja, SFO forældreråd.

1

Godkendelse af referat

Rundsendt og godkendt
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Godkendelse af dagsorden

Punkt 7 flyttes til næste møde
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Nyt fra elevrådet

Ikke repræsenteret punkt udgår
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Sund mad:
Kost
Skolens kostpolitik●
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Oplæg af diætist Belinda Boris
Indspark til brug for proces om kostpolitik
Sammenhæng mellem Sundhed trivsel og læring
Kostpolitik gælder barnets hele dag undervisning og SFO
Forandringsproces, mål – ledelse - tovholder - opfølgning
Vaner er et opmærksomhedspunkt, hvor skolen har en stor rolle.
Skolen skal påtage sig ansvar og tænke i synlighed.
Inddrage børn og personale i proces og valg af fødevarer.
Rare fysiske omgivelser til måltider.
Gode fortællinger og voksne som rollemodeller.
Måltider som socialiseringsfaktor, dannelse.
Synlighed – slogan (”det er sejt at være sund”)
Politik skal være dynamisk.
I hvilket omfang er politikken være forpligtende. Kantine –
traditioner.
Fokus på sukkerindtag
Rammer, tid til at spise, er det et pædagogisk måltid, hvor spiser vi.
Organisering – logistik.
Certificering af medarbejdere, nøglehulsprodukter, Økologi
Råd tråd – kantine – skole – SFO
Forslag Bånd:
motions – madbånd – Gratis morgenmad, stående. – Vandautomater
– drikkedunk. – Fællesspisning i klasser og SFO med forældre –
Nyttehaver – Sjovt at gå i kantine, smagsprøver.
Sundhed kan indgå i alle fag.
Fokus på klassekultur om at spise sammen.
Oplæg om nuværende kostpolitik JJN
Se Bilag.
Billeder af Kantine, varieret udvalg af fødevarer.
Rammer og organisering af kantine.
Personale i kantine har fokus på sundhed.
Kostpolitik skal på hjemmeside!!!
Udvalg: Lotte – Ulla – Jette laver udkast til kommissorium
Punktet sættes på dagsorden 9-4-2013
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RULL
Niels Bo har været
•
til møde i styregruppen
Hvad er status?
•

NB orienterede om projektet og processen.
Renovering af skole skal igangsættes
Workshops RULL 25-4 og 16-5 fra 8.30-13.
De 2 Workshop vedr. teknisk og pædagogisk renovering af skole i
skala 500 og skala 50
Følgende gav udtryk for interesse i at deltage: Lotte M, Merete,
Niels, Morten, men kalendere skal lige tjekkes
Program katalog kan findes på Kommunes hjemmeside RULL
NB laver 2 kopier og tager med på Weekend.
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Skaterbanen
skitseprojektet
•
hvordan fungerer
•
styregruppen?
Sport &Fritid
•
udarbejder en
byrådsindstilling

Sættes på næste møde 11-3-2013
Skitseprojekt forventes modtaget den 25-2, projektgruppe holder
møde 5-3-2013
Efterfølgende forventes skitseprojekt at kunne sendes ud så vi har
materialet før mødet.
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Hvad skal forældreråd og
bestyrelse samarbejde om?

Udsat til næste møde
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Bestyrelsesweekenden
22.2 - 23.2
•
program
•

Lotte Mangor overnatter ikke.
Afbud fra Ulla

9

Nyt fra skolen:
• årsmøde i lokaldistriktet
“Det lærende barn”
• status på ansættelse af Pæd.
Leder
• Seniormedarbejdere

Innovationsuge uge 12
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Orientering om årsmøde, se indhold i pjece.
Der laves reportage som udleveres til bestyrelse.
Louise starter 1 marts.
2 ansat på TAP området,
1 til Adm. Opgaver, bibliotek støtte teknisk afdeling
1 til teknisk afdeling til Malerarbejde i kælderen
Innovation og partnerskaber,
Studieuge hvor partnere kommer med et spørgsmål – opgave som
elever skal løse og vise på messe torsdag den 21 med externe
dommere

Evt.

Med venlig hilsen
Merete

Mødedatoer: fre. 22.2 + lør. 23.2., ons.20.2., man. 11.3., tirs. 9.4., ons. 15.5., tors. 20.6.
referat liste: Niels Bo, Simon,
principper: Indskoling,“ordensregler”, RULL om et stykke tid, larm/klasseledelse, SFO struktur
Forældretopmøde om sprog og opførsel, forældresamarbejde: læsebånd og i fagene.

