Skolebestyrelsen
Mandag den 29. august 2016 klokken
Læssøesgades skole 18.00 til 21.00

Der er håndmadder fra kl. 17.30

Referent.
Tilstede.
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Fraværende
med afbud.

Referat møde nr. 1 i skoleåret
2016/17.

Louise Schmidt

Line dupont, Ulla Overholdt, Vita Bisgaard, Lisbeth Andersen,
John Jensen, Tanja Krabbenhøft, Jan Lundum, Henrik Didriksen
Elevrådsrepr: Matin Sharo

Godkendelse af
referat.

Godkendt

Nyt fra elevråd

Nyt fra elevråd – fodboldturnering kommer i denne uge.
Ønske om mere sport og bevægelse i udskolingen. Interessant drøftelse om elevdeltagelse, ansvar og middagsbåndet. Louise sender
punktet videre til udskolingen.

Godkendelse af
dagsorden.

Placering af
skoledag på aftener, eller lørdage.
Skolefester
Julemarked
First lego League

Godkendt

Skolen har valgt at have et bevægelsesbånd på 30 min. hver dag for
alle klasser for at indfri kravet om gns 45 min. bevægelse og motion hver dag. Ligesom idræt, svømning og motionsdag indgår i
dette regnskab.
Kravet om bevægelse og motion kan gøres som integreret del af fagene eller en særskilt aktivitet som bevægelsesbånden.

First Legoleague for 8.+9. og 2.3. klasse giver en undervisningsfridag dag.
Skolefest og julemarked konverteres til en undervisningsfri dag,
der falder efter skolefesten for henholdsvis indskoling og udskoling
Dette godkender bestyrelsen

Hvordan laver vi et dynamisk årshjul som både sikrer vi kommer
omkring det vi skal og samtidigt levner plads til det som opstår uncering af årshjul dervejs.
God drøftelse om:
Hjemmeside, kommunikation
Drøfte principper og værdier ved at tage praksiseksemplerne.
Brug for at følge op på bestyrelsens kontaktliste og fordeling af
klasserepræsentanterne. Forslag om link til klassernes forside. Referater skal på skoleporten.
Elevrådslisten skal opdateres
Fælles kvalifi-

Konklusion:
Lisbeth reviderer årshjulet sammen med formandskabet med en opmærksomhed på hvordan punkterne kan forberedes inden, og så de
dagligdagsindtryk og overvejelser om konkrete episoder kan
komme med på et generelt plan
Evaluering på tiltag og principper skal huskes
Lisbeth skriver ud til lærerne om at de kan henvende sig til hende
hvis de ønsker besøg af skolebestyrelses-forældrepræsentanter.
Lisbeth undersøger formen på forældresamarbejdet - trivselsgrupper og forældreråd
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Byggeri

6

Skolevejsanalyse

Teknik og Miljø deltog i møde med en præsentation af skolevejsanalysen d. 7.6. 2016 med skoleledelsen. Se bilag
Henrik vil gerne deltage i en besigtigelse i efteråret 2016
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Mødekalender

Mødekalender revideres fra februar måned af formandskabet og
Lisbeth og fremover placeres det på rullende dage
12. Oktober bliver værdisæt, antimobbestrategi, fællesskabsregler
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Punkter til kommende møde/facebooksider,
forældreforening, presse
omkring skateråbning

Forældreforeningen lever mest som en facebookside, pt er det primært omkring kaninfodring. Det bliver også til pølsegrillen v skaterfesten

Eventuelt

Helle Vibeke Sønderby, indskolingsleder er desværre sygemeldt og
Jeppe Hübertz Eriksen er konstitueret indskolingsleder.
Daniel Ashkanian er startet d. 29.8.16 pba en indskolingslærers sygemelding. Indskolingsstillingen slås op snarest og Line og Jan er
med i ansættelsesudvalget.
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næste skoleår

Status:
Villaen skal brandsikres for 300.000
Solsikkehuset skal være udflytterbørnehave
Håndværk og designprocessen er bagud i projektet
Indskolingsbyggeriet går efter planen. Arbejdsmiljørepræsentanter
og 2 indskolingslærerne er med i processen om ibrugtagning. En
procent af budget skal gå til kunst. Statens kunstfond er med til at
fordoble beløbet.
Skateparkbyggeriet kører efter planen. Åbningsceremonien bliver
højst sandsynlig fredag d. 7. oktober kl 15-17

Skolebestyrelsen udtrykker et klart ønske om, at der kigges på skoleporten, at den bliver opdateret og mere dynamisk.
Forældrehenvendelse om digitale retningslinjer drøftes. Fællesskabsreglerne sendes til skolebestyrelsen. Formandsskabet laver et
kort skriv og sender til ledelsen, så det kan komme på intra sammen med fællesskabsreglerne.

