Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

Onsdag den 12 oktober2016
klokken 18.00 til 20.30

Referent.

Louise Schmidt

Fraværende
med afbud.

Tatiana Sørensen

Tilstede.

1 Godkendelse af
referat.

Referat møde nr. 2 i skoleåret
2016/17.

Ulla Overholdt, Vita Bisgaard, Lisbeth Andersen, John Jensen, Tanja Krabbenhøft, Jan Lundum, Henrik Didriksen, Birgitha
Elevrådsrepr: Matin og Sahro

tid

godkendt

2 Godkendelse af
dagsorden.

Godkendt + tilføjelse af punkt om bestyrelsessammensætning

4 Forslag til ændring i antal og
fordeling af
modtageklasser
i kommende
skoleår.

Med baggrund i data om elevtaludviklingen og ønske om at
30 min
styrke optaget af distriktselever ønsker vi i ledelsen, at reducere i antallet modtageklasser for de ældste elever fra næste
skoleår. Lisbeth fremlægger og ønsker input og tilkendegiveler
fra bestyrelsen.

3 Værdigrundlag Oplæg fra arbejdsgruppen med efterfølgende drøftelse.
90 min
Der blev taget hul på værdiarbejdet i april 2016, og udvalget
har lavet et skriv: ”Med kærlighed og kundskab bygges livet
op”
Kommentarer/feedback;
- savner noget om krop og bevægelse
- Hvordan er opførsel og adfærd tænkt ind – det er i fællesskabsreglerne.
- skifte lærere ud med medarbejdere, tilføje pædagoger.
- Innovation er ikke skrevet som en særskilt værdi men er
tænkt skrevet ind under fagligheden. Bestyrelsen har arbejdet med at værdierne underbygger den innovative tilgang på skolen og innovationsprofilen.
De næste skridt er layoutdelen, hjemmesiden og processen
blandt medarbejdere. Til næste bestyrelsesmøde kommer en
dato for hvornår det tænkes ind på et medarbejdermøde, hvor
bestyrelsen evt. kan deltage, fremlægge og svare på spørgsmål.
Udvalget skriver feedbacken ind, sender det til Lisbeth.
Lisbeth sørger for at der blive læst korrektur af administrationen.

Bestyrelsen bakker op om forslaget. 3.november drøftes det i
MED

5 Byggeristatus

Indskolingsbyggeriet: der arbejdes med en inventarliste. Til
10 min
klasselokalerne tages inventar med fra skolen. Birgitha og Lisbeth drøfter mulighederne omkring ”Skipper Ib”

6 Forældreforeningens fremtid

Forældreforeningen har en facebookgruppe, hvor flere forældre deles om opgaven med at fodre kaniner sammen med børnene i weekenden, og sidst var de aktive og lagde et stort arbejde i at være med til skatepark indvielsen.
Drøftelse af
- Hvordan kan foreningen være med til at støtte op omkring
skolen .
- Hvordan kan foreningen blive mere synlig

7 Indvielsen af
Skatepark
9 Eventuelt

Skolen kan tilbyde sig som sekretariat, men foreningen er forældrebåren
Kort runde med feedback til de forældre som har knoklet for,
at stable en fest på benene.
Det var et fantastisk arrangement med godt vejr.






Referent Louise Schmidt

Bestyrelsen har en bekymring omkring klubben
Det vil være godt at få inviteret foreningslivet og en del af
bylivet ind, så skolens lokaler kan blive brugt
Drøftelse af skateparkens brug og brugere. Birgitha tager
fat i skatescene, og det tages op til brugerrådet 8. nov.
Opfordring til at flytte skolefototidspunktet
Punkt til drøftelse på bestyrelsesmøde: toiletter

15 min

