Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

onsdag den 22.10. klokken

Dagsorden møde nr. 3

18.00 – 20.30.

Til skolebestyrelsen

Referent

Helle Vibeke

Tilstede

Oskar, Morten, John, Dorte, Jan, Merete, Henrik, Niels Bo, Helle Vibeke, Mette (sfo forældrerådet)

Fraværende med afbud

Louise Schmidt, Døtte, Lotte, Ulla, Helene
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Godkendelse af referat

Godkendt
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Godkendelse af dagsorden

Godkendt
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Nyt fra elevrådet

Elevrådet vil gerne have skrevet på dagsorden
fremadrettet hvornår det er relevant, at repræsentanterne kan gå fra bestyrelsesmødet. De
mener selv, at det er relevant at de deltager 1
times tid.
Hvorfor er lejrskolen for 8. kl. reduceret i antal
dage? Det er der utilfredshed med. Økonomien
er bl.a. dikterende for dette forhold.
Elevrådet vil gerne være med i diverse udvalg
f.eks. motionsdags- og innovationsudvalget.
NBN tager hånd herom.
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Folkeskolereformen:
Drøftelse af handleplan vedr. ele-

Hvem er modtager af planen? Skal den også
kunne læses af forældre? Såfremt sidstnævnte
er tilfældet vil der behøves en omformulering
af nogle paragraffer. Hvordan og på hvad skal
der måles i.f.t. de kortsigtede mål? Mål er det
let at formulere men hvordan opfyldes de.
NBN tydeliggør at planens primære fokus er
elevernes faglige resultater samt kompetanceudvikling af medarbejdere.
Dejligt at læse i planen, at det er en skole med
ambitioner.

vernes læring. Planen blev gennemgået på sidste møde. Formålet er at
drøfte planens indhold, så I kender
den og dens muligheder.
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Rum til leg og læring – Rull. NB
gennemgår skolens Rull projekter:
Langenæsbyggeriet, klubben ind på
skolen, projekter i skolebygning m.v.

Med venlig hilsen
Merete

NBN oplyser de seneste tiltag på byggeprojektet samt oplyser, at anlægsbevillingen skal i
byrådet ultimo november. Sideløbende hermed
arbejdes der med en lokalplan i.f.t. adgangsog parkeringsforhold.
Visuelt overblik over byggeriet på NBN´s
kontor.
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God debat omkring de pædagogiske argumenDrøftelse af dyreholdet i SFO, i
ter, mål og resultater ved dyrehold i sfo. Punkforbindelse med den aktuelle personatet er med for at ledelsen kan få en tilkendegilesituation og med Langenæsbygge- velse fra bestyrelsen omkring flytningen af
riet. Formålet med punktet er at tage dyreholdet til det nye byggeri når det bliv er
aktuelt. Skal alle dyr med? Hvad vil vi med de
en indledende drøftelse.
dyr vi har/tager med? Økonomien omkring
dyreholdet? Placeringen af dyreholdet, indenfor stien eller påp den ”gamle” legeplads?
Det vægtes af flere bestyrelsesmedlemmer, at
der skal være såvel små som store dyr med i
den nye sfo. Små dyr giver muligheder for at
udvikle omsorg og ansvar mens de store dyr
kan give udfordringer på egne grænser. Mange
børn på Skrænten kommer fra lejligheder hvor
der ikke må holdes dyr. Bestyrelsen vil gerne
bakke op om alternative løsninger i.f.t. dyrenes weekend pasning. Kan ældre i området
hjælpe til? Kan der arrangeres et fold ud og
flytbart hegn?
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Status på skolens regnskab.

Regnskabet deles ud og gennemgås kort af
NBN. Punktet sættes på næste dagsorden.
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Nedsættelse af ansættelsesudvalg.

Det angivne link er desværre ikke på opslagstavlen. NBN sørger for at det rettes op. Der er
4 ansøgere til stillingen som tysklærer. Der
afholdes samtale med en af disse. Denne planlægges til den 27. Ds. kl. 16.00 og Dorte deltager som bestyrelsesrepræsentant.

Vi skal ansætte en lærer. Se venligst
stillingsannoncen på www.lskole.dk/skoleliv/opslagstavlen
9

Forelæggelse og underskrivning af
tavshedserklæring.
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Nyt fra skolen.
Referat fra skolebestyrelsernes dag
den 7. okt.
Nyt fra arbejdsmiljødag den 27. sept.
Nyt om projekt Stærk Skole. Bevilling til kommunikationsmedarbejder.
Nyt om ansøgning til AP Møllerfonden.
Årsmøde i lokaldistriktet den

Disse underskrives tillige med samarbejdsaftalen mellem skolebestyrelsen og sfo forældrerådet.

Den 27.9. var der arbejdsmiljødag for et samlet personale på skolen. NBN oplyser om formen og udbyttet. Det var en god og udbytterig
dag og produktet fra de 10 workshops vil der
blive arbejdet videre med i medudvalget.
Skolens ansøgning til Projekt Stærk Skole er
blevet positivt modtaget og vi har fået bevilliget kr. 250.000,00 til en kommunikationsmedarbejder. Denne skal hjælpe skolen med en
profil, som kan tiltrække flere børn fra lokaldistriktet.

27.11.2014 kl. 8.30 – 15.00. Emne:
Det involverende og inkluderende
forældresamarbejde.
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Eventuelt.

A.P. Møllerfonden har godkendt den ansøgning som skolen sammen med 36 andre skoler
og VIAUC har indsendt til fonden. Fonden har
bevilliget et beløb i millionkroners klassen til
et 3-årigt projekt hvor samtlige lærere og pædagoger skal på kompetenceløft i.f.t. skolereformen og læringsfællesskaber.
Til årsmødet i lokaldistriktet den 27.11. er en
eller flere forældre fra bestyrelsen velkomne.
Merete vil gerne deltage.
Pkt. til næste møde:
Lektiecafé og cykler med på Skrænten, forespørgsel i.f.t. planlagt leg mellem distriktsbørn
og modtageklassebørn, kunne den lærer som
står for elevrådet komme på besøg på et bestyrelsesmøde og berette om arbejdet.
Der har været henvendelse til Niels Bo omkring et køleskab til de store elever samt om et
bortkommet løbehjul

Mødedatoer: 20.11. 15.12. 27.01. 25.02. 26.03. 20.04 19.05. 17.06. Møderne afholdes fra 18.00
– 20.30.
Bestyrelsesdag afholdes lørdag den 21. februar 2015 kl. 9.00 – 15.00.
Folkeskolereformen på som punkt hver gang,
referat liste: Niels Bo, Louise.

Med venlig hilsen
Merete

