Referent JJ
Tilstede: Døtte, Lotte, Lone, Helle Vibeke, NB, Niels og John

Fraværende: Merete, Morten, Lone, Louise.

Referat er godkendt.

Dagsorden med tilføjelse af 2a næste møde: Aflyses, nyt møde mandag d. 26. maj. Den 19. maj er
der dialogmøde med rådmanden.

Elevråd: Der er en fodboldturnering under vejs, det er fra 5 klasse for distrikt og
Principperne: NB læste principperne op, se vedhæftede filer.
Princip for skolens samarbejde med lokalsamfundets forenings -og kulturliv samt musikskoler og
ungdomsskoler.
-

Et eksempel er: f.eks. en lokal idrætsklub som deltager i undervisningen, f.eks.
bordtennisklubben med deres ledere. Initiativet kan komme fra klubberne eller skolen.
Private erhvervsliv, der deltager i innovationsugen.
Bankmanden der fortæller om privatøkonomi.
Udstillinger på skolen, evt. med salg.

Principperne er vedtaget og de bliver sendt ud.

Princip vedr. adgang til at opfylde undervisningspligten udenfor skolen i musikskole eller i en
idrætsforening.
Principperne er vedtaget og de bliver sendt ud, med stemmerne 3 for 2 der undlod at stemme.
Ændring af mødetidspunkt.
Der er flere timer i løbet af en dag. SFO ønsker det da det giver lidt mere tid i SFO og mere kvalitet.
Skolebestyrelsen siger ok til forslaget.
Under punktet snakkede vi om morgenmad. Måske er der flere der kommer i skole uden
morgenmad, kan vi tage højde for det. Klubben overvejer at lave noget morgenmad, da de godt vil
støtte op om at eleverne får en god dag.
Eller kunne det være en del af den understøttende undervisning?

Drøftelse af opstillingsmødet d. 29. april.
Lars havde lavet et forslag, der blev læst korrektur på det. Der skal stå hvor mødet holdes, der skal
stå hvem det er til, dato, NB tog noter på hvad der skal rettes. Hvem er det fra og hvem er det til
???? Sedlen skal ændres, der er for meget information.
Under mødet skal skolebestyrelsen være der, og fortælle lidt om hvad der er godt ved at deltage i
det arbejde.
Merete leder opstillingsdelen.
Når opslaget er færdigredigeret skal det sendes ud til bestyrelsen.

Planlægning af næste skoleår:
-

Der blev stillet spørgsmål til pauserne, nogle mente at der går noget tabt ved at eleverne
ikke har ti-pausen.
Lærere og pædagoger deler den understøttende undervisning.
Lektieklubben blev debatteret, er det en fordel eller er det ikke. Husk det er frivilligt.
Hvad gør vi med madden til de store elever, når de skal være så længe i skolen?

Skolens organisation:
-

Vi samler et team omkring de store klasser og de mindste klasser.
Efteruddannelse - alle lærere skal have linjefag i det de underviser i. Vi starter med
matematik og dansk, evt. naturfag.
Pædagogerne skal også på kursus.

Kvalitetsrapporten:
Niels påpeger at det er et problem at der er et stort sygefravær blandt lærerne, og det er også et
problem at lærerne utilfredshed i kvalitetsrapporten. Bestyrelsen påpeger at ledelsen skal gøre hvad
de kan for at lærerne ikke bliver syge og at de bliver mere tilfredse med deres arbejde.
Kvalitetssamtalen er d. 5. maj.
Nyt fra skolen:
Skaterbanen er sikret 8,2 mill. Vi søger anlægsfonden om flere penge.

Skaterbanen bliver måske forsinket. Det er et problem.

RULL:
Byggeprogrammet for Langenæsbyggeriet er udarbejdet og godkendt.

Personalenyt:
Der er ansat to klassepædagoger, der er ansat 2 specialklassepædagoger.
Der skal ikke forflyttes hverken pædagoger eller lærere.
Nogle pædagoger bliver flyttet rundt.

Fra sommerferien er 0-klasserne i Solsikken, og 1. klasserne kommer ned på Skrænten

