Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

Til skolebestyrelsen

Referent.

Kirsten

Fraværende med
afbud.

Henrik og Vita.

Tilstede.

1
2
2a

mandag den 11. december kl Referat møde nr. 4 i skoleåret
17.30-18.45
2017/18.
Der er julefrokost fra kl.
18.45

Jan, Louise, Ole, Birthe, Tatjana, Cecilia, Morten, Birgitta, Niels, Thomas, Gashbin, Shatha, Kirsten, John

Godkendelse af re- Godkendt
ferat.
Godkendelse af
dagsorden.

Godkendt

Valg af næstformand

Henrik har været nødsaget til at trække sig ud af bestyrelsesarbejdet.

3

Nyt fra elevrådet
(Shatha og
Gashbin)

4

Præsentation af
skrivet om ”princip
for klasseforældreråd på Læssøesgades Skole” v Tatiana, Lone og Vita
– til endelig godkendelse

Vi har haft skolefest. Temaet var Disney. Der var masser
af aktiviteter.
Elevrådsmøderne går godt.
Louise skal mødes med elevrådet så medlemmerne er
bedre klædt på til at gå til skolebestyrelsesmøde. Der vil
blive arbejdet med hvad demokratiske processer er.

5

6

tid

Princip for skolehjemsamarbejde
præsenteres

Kvalitetsrapport
fremlægges af ledelsen, og herefter
fælles drøftelse.
Skolebestyrelsen
skal sendes sine

Der skal vælges en ny næstformand. --Lone Møller er
valgt. Tatjana er
backup.

Lone præsenterer udkastet.
Lone laver idekatalog for forældre arrangementer. Skolen
kan sørge for at det bliver tilgængeligt på intra.

5-10

5

5

Der er godkendelse af princip for klasseforældreråd på
næste bestyrelsesmøde.
Thomas fremlagde gruppens drøftelser.
20
Når princippet skal tage form integreres skolens pædagogiske arbejde med og beskrivelse af ”Den gode kommunikation”
Louise fremlægger rapporten, som skolebestyrelsen skal
give deres kommentar til inden den 20.december.

Der har været fokus på elevernes faglige udvikling, og det
er tilfredsstillende at se, at den samlet set er blevet højnet
over de sidste 3 år. Høj faglighed og fokus på den enkelte

30

7

kommentarer til
Louise inden d.
18.12.
Kvalitetssamtalen
afholdes onsdag d.
31.1. kl 13-15.30

elevs progression vil fortsat have skolens opmærksomhed,
så alle elever får udnyttet deres potentiale.
Forældrenes tilfredshed med elevernes faglige udbytte er
steget, og på trivselsområdet er forældrenes tilfredshed
væsentligt højere end det kommunale gennemsnit
Dog er der en markant stigning af elevfravær, hvilket er et
opmærksomhedspunkt. Grundet dette blev det drøftet, at
det skal være tydeligt, hvordan man melder sit barn
syg/fraværende. Det er forældrenes ansvar, at orientere
skolen om barnets fravær og eventuelt bede om undervisningsfri, men proceduren skal være kendt og let tilgængelig.

Orientering fra ledelsen om ansættelse af 2 pædagogiske ledere

Louise fremlægger ansættelsesprocesserne til indskolings- 5
leder og udskolingsleder.
Der vil være ansættelsessamtaler i januar omkring indskolingslederstillingen med en forventning om tiltrædelse pr
1.3.2018.
Der vil være ansættelsessamtaler i marts omkring udskolingslederstillingen med en forventning om tiltrædelse
pr.1.5.2018.
Se bilag

8

Kommunikation

Evt

Det skal formidles til forældrene at Lone Møller er ny
næstformand og arbejdet med kvalitetsrapporten.

5

Fraværsreglerne er vigtige at få formidlet – det følger
Louise op på

Der spørges til, hvornår der er sagt ja til indkøb af kogler. 5
Louise fortæller, at det er skolens ledelse, der prioriterer i
driftsbudgettet.
Bestyrelsen har godkendt årets forventede budget og regnskab på bestyrelsesmødet i september 2017
Louise skriver ud til forældrene om køb af kogler.
Thomas har kigget på fondsmidler på legathåndbogen.dk.
Kunne det være en mulighed/ide at lave et pro abonnement til 149 kr. pr. mdr. Dette sættes på som punkt på næste møde.

Bruttoliste:
Skolebestyrelses arrangement. Deltagelse i pædagogisk dag med personale? – februar, i sammenhæng med formandens beretning?
Henriks orientering om trafikrundering forår 2017 m Lisbeth, langenæs,skolevejsanalyse.
Skolebestyrelsen skal fremlægge sin årsberetning.

Årshjul skolebestyrelsen 2017/2018

28. August
Forældretilfredshedsundersøgelsen
Suppleringsvalg til skolebestyrelsen, 1 ordinært medlem samt 2 suppleanter
Løbe forretningsordenen igennem
27. September
Skole/hjem samarbejde den gode kommunikation
Forventet regnskab
Afklaring af vigtige punkter til mødet d. 24. okt ang. SFO
24 Oktober
Antimobbestrategi, udspil fra skolens MED udvalg er på pæd råd 20.9.
SFO forældretilfredshedsundersøgelse
11. december
Skole/hjem samarbejde udkast fra udvalg
Kvalitetsrapport 2017, skolebestyrelsens kommentar

28. Februar
Forventet regnskab, budgetdrøftelse
Ny kommunikations platform AULA
Min uddannelse og PLF, skolens arbejde med det faglige løft
Sundhed – kost og motion/bevægelse
Antimobbestrategi
Fondsmidler, Legathåndbogen.dk
Udkast til skole/hjemsamarbejdet
13 Marts
Afslutning regnskab

25. April
Indskrivning børnehaveklasse
Planlægning af dimission
24. Maj
Trivsel
?. Juni
Planlægning af kommende møder/bestyrelsen fordeler sig på klasser/
kommissorium for klasseforældreråd

