Referat af møde i skolebestyrelsen
Onsdag den 26. oktober 2016 på personalerummet kl. 19.00
Endnu ikke godkendt. Godkendes på næste bestyrelsesmøde
1. Til stede ved mødets begyndelse.
Jytte Pedersen, Ditte Løvbjerg, Irene Bak, Stian Erhenreich, Dorte Bach, Ole Skov, Søren
Marcussen, Helle Sværke, Tanja Noe, Kim Olesen, Anders Winding, Camilla Loft, Ayman
Lyassimi, Birgitte Seeberg, Lone Nitschke, Klavs Heltoft
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
3. Godkendelse af referat af seneste møde
Godkendt
4. Nyt fra elevrådet.
7. - 9. årgang har afviklet en job-uge. Eleverne har bl.a. besøgt virksomheder og lært at skrive
ansøgninger. Ugen blev sluttede af med et foredrag med en to-sproget foredragsholder med en
broget ungdom. Han er nu ansat ved HK og må betegnes som mønsterbryder. Ugen er blevet
positivt evalueret blandt elever og lærere, og den tænkes gentaget næste skoleår. Stian
opfordrede til, at forældre inddrages i evalueringen næste år.
5. Meddelelser.
- orientering om, hvordan ombygningen skrider frem
Byggeret forventes forsinket ca. 3 uger - ellers går alt planmæssigt.
- Skolevejsanalyse – besigtigelse man. d. 5/12 kl. 7.45 til 10.00
Der foretages skolevejsanalyse med års mellemrum. Ole fremviste en oversigt med
observationspunkter på skolevejen. Bestyrelsesmedlemmer, der har speciel interesse, kan møde
op på P-pladsen ud for SFO ved besigtigelsens start og give deres besyv med.
- Møde vedr. bevarelse eller nedtagning af kastanjetræer 31/10
De to store kastanjetræerne ud for 200-fløjen anbefales af anlægsgartner nedtaget pga.
bakteriekræft. En biolog har dog efterfølgende konstateret, at træerne alligevel ikke har denne
sygdom. Der foreslås i stedet etableret en kronesikring. Kommunes bygningskonsulent
anbefaler dog træerne fældet, da rødderne kan ødelægge kloaksystemet ud for personalerummet.
Træernes skæbne afgøres ud fra en samlet vurdering.
6. Har bestyrelsen temaer og emner, som skal fremsendes til rådmanden før dialogmødet d. 24/11?
Tema: Indeklima i undervisningslokaler - med særlig fokus på luftkvalitet og
rengøringsstandard.
7. Revision af forretningsordenen.
Der foretages ingen revision af forretningsordenen.
Suppleanterne kan deltage i møderne med taleret, men uden stemmeret. Eksterne parter
indbydes ikke fast, men sådanne kan indkaldes, når emner på møderne er relevante.
8. Gennemgang af skolens politik og procedurer ift. mobning og vold.
Ole og Dorte orienterede for baggrunden for tilblivelsen af skolens værdiregelsæt og
antimobbestrategi. Lærerrepræsentanterne tilkendegav, at ”ånden” i antimobbestrategien
anvendes i klasserne. Elevrepræsentanterne supplerede med, at antimobbeinitiativerne i de
mindre klasser har god effekt på trivslen i de ældre klasser.

Det blev besluttet, at der udarbejdes en ”Pixi-udgave for forældre” af mobbestrategien. Dorte
udarbejder et forslag og konsulterer Kim i processen. Efter at forslaget har været behandlet af
skolens personale, forelægges det bestyrelsen igen.
9. Eventuelt.
Regler vedr. klubbernes brug af omklædningsfaciliteter undersøges af Klavs og mailes til Ditte.
Når ombygningen er færdig, arrangeres en rundvisning på skolen på et bestyrelsesmøde.

Referent: Klavs Heltoft

