Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

Tirsdag den 20. december
Rundvisning kl 16.00; vi
mødes for enden af Åbenrågade.
Møde kl. 17.00

Dagsorden møde nr. 4 i skoleåret 2016/17.
Bilag:
Høringsbrev
Årshjul

Julefrokost kl.ca 19.00

Til skolebestyrelsen

Referent.

Jeppe G. Eriksen

Fraværende med afbud.

Tatiana

Tilstede.

2
3

Godkendelse af dagsorden.
Nyt fra elevråd

4

Høring om SFO forældreråd

5

Information om møde med forvaltningschefen om modtageklasser

Henrik, Jan, Ulla, Birgitha, Vita, Line,
John, Tanja, Lisbeth, Jeppe

tid

Godkendt

Tegnekonkurrencen er afsluttet og elevrå- 10. midet er ved at finde ud af, hvordan de kan
nutter
arbejde for fællesskabsfølelsen på de snart
to matrikler.
Elevrådet arbejder også på udskolingsfesten d. 2. februar, og har mange ideer til
den.
Skolebestyrelsen skal høres om hvorvidt 20 miSFO forældreråd også fremadrettet skal
nutter
være obligatorisk på alle skoler.
Bestyrelsen skal også forholde sig til om
aftenåben skal være en obligatorisk del af
SFO tilbuddet på alle skoler ud fra eksisterende budget.
Bestyrelsen anbefaler et obligatorisk SFO
forældreråd, og at vi ikke slutter op om en
kommunalt fastsat åbningstid med aftenåbent, men ønsker at bibeholde et lokalt
råderum.

Lisbeth, Louise, Jan og Henrik har haft
10. mimøde med forvaltningschef Søren Aakjær nutter
og områdechef Kurt Christensen omkring
skolens ønske om at afvikle de ældste
modtageklasser.

6

Byggeri

7

Evaluering af vores bestyrelsesmøder i første halvår. Er dr noget vi skal være opmærksomme på/gøre bedre?

8

9

Eventuelt, punkter til kommende møde, se årshjul

Rundvisning håndværk og design

10. Julefrokost

Balancen mellem modtageklasser og distriktsklasser blev drøftet, for hvordan opretholder vi elevtallet, hvis vi fjerner klasser?
Områdecheferne kigger på problematikken, så vi kan forvente afklaring inden for
en overskuelig fremtid.
Status

Fortsat fokus på synlighed.
10 miForslag om at afholde et arrangement for nutter
forældre i løbet af foråret.
Kan bestyrelsen arbejde med skolens
hjemmeside mht. promovering af skolen?
Måske kan man via universitetet søge en
praktikant, som kunne få til opgave at
kigge på hjemmesiden.
Generel opmærksomhed på at få fortalt de
gode historier om skolen til verden udenfor og skabe en større informationsstrøm
mellem klasserådene og bestyrelsen.
Kunne bestyrelsen stå for at lave en ”liste” med gode ideer til de enkelte klasser?
Skal bestyrelsen blive mere opmærksom
på at holde tilsyn med principper, f.eks.
lagt i årshjulet i form af en turnus?
Vi skal tale mobbepolitik på mødet i
marts, hvilket ligger godt i kølvandet på
elevtrivselsmålingen, som gennemføres i
januar måned.
Kvaliteten af tilbuddet og opsyn med børnene i SFO drøftes kort.
En specifik klasses udfordringer nævnes.
Det anbefales at afholde et forældremøde
for at få alle i tale.
Tak til John for rundvisning og smagsprøver
Glædelig jul til alle.

