Referat af møde i skolebestyrelsen
Onsdag den 12. juni 2013 på lærerværelset kl. 19.00

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Mette Andersen, Rikke Ehrenreich, Jytte Pedersen, Jaafar Pouraliabuzar, Dorte Bach, Klavs
Heltoft, Ole Skov. Afbud fra Morten Skott, Lone Nitschke, Søren Marcussen.
2. Godkendelse af dagsorden.
Pkt. 6, 7 og 9 udsættes. Nyt pkt. 5a: Procedure for ansættelsesudvalg.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat.
Godkendt.
4. Nyt fra elevrådet.
Har fået længe næret ønske opfyldt med etableringen af multi- og pannabaner. Herudover er
netop opstreget ”tabel-baner” i skolegården.
5. Meddelelser.
Kommende klasselærer til 1. klasse har søgt 1 års orlov. Nuværende lærer i specialklasse,
der samtidig har været støttelærer i pågældende kommende 1. klasse, ønsker tilbagevenden
til normalklasseområdet, og har derfor fået jobbet. Stillingen i specialklassen er opslået med
samtaler i starten af uge 27. Der mailes til de forældrevalgte SB-medlemmer, om én kan deltage i samtalerne tirsdag eller onsdag; ledelsen og TR afholder i modsat fald selv samtalerne.
Skolen har fået del på kr. 4.000 af legat fra den nedlagte Frydenlundskole. Anvendes på
infoskærm foran skolebiblioteket.
Tsm’er i 1-årig jobrotation, skal uddannes som ejendomsservicetekniker.
Fagfordelingen været mere kompliceret i år på grund af lockouten, behovet for færre
faglærere i udskoling og flere i indskoling samt flere undervisningstimer, men den er faldet
på plads til de flestes tilfredshed. Skemalægningen er forsinket på grund af den ledige
stilling.
Emneugen handler om astronomi.
Ole er retur pr. 1.8., da ny leder er ansat på Skjoldhøjskolen. SB vil gerne sige tak for den
ekstra indsats fra Klavs og Dorte med en buket.
5a. Procedure for ansættelsesudvalg.
Klavs og Dorte udvælger 15 ansøgninger, som forelægges specialklasselærerne. Af de 15
ansøgninger udvælger specialklasselærerne i samråd med ledelsen 4 – 6 ansøgere, som
torsdag indkaldes til samtale den følgende uge. Ansøgningerne printes til ansættelsesudvalget. SB kan til enhver tid læse samtlige ansøgninger på kontoret.
6. Fremlæggelse af postkassemærkater.
Udsat til næste møde.
7. Debat om teknik og medier i folkeskolen.
Udsat til næste møde.
8. Forslag til anvendelse af lockout-midler.
Lockout-midlerne beløber sig til en lille mio. kr. Heraf har B&U bestemt, at ca. kr. 100.000
tilbageholdes til central pulje til finansiering af enten bærbar pc eller tablet/ipad til hver
lærer. Ekstra lærer ansat for nogle af midlerne. FU anbefaler køb af interaktive tavler, som
kan anvendes ifm lærernes bærbare pc’ere/tablets. Hvis dette fungerer godt, bliver dette til

fokusområde for hele skolen næste år. Lærernes arbejdsmiljø optimeres ganske meget, hvis
dette nye it-udstyr fungerer. SB tilslutter sig anvendelsen af midlerne.
9. Debat om medieomtale - hvad er god omtale i medierne?
Sund debat er god og for dennes skyld sættes ofte modsætninger sammen. SB er positiv
overfor henvendelser vedr. deltagelse i debatter, men ønsker selv at vælge, hvem der
deltager. Siges der nej til deltagelse for ofte, spørges andre udenforstående måske – hvilket
kan give uhensigtsmæssige udtalelser. Ikke SBs eller skolens opgave at søge debattører/
deltagere til debatprogrammer for journalisterne. Vigtigt at tænke over, hvad skolen vil være
med til – er udsat i forvejen, men skal omvendt heller ikke gemme sig. Skolen er kendt for
gode resultater trods de socioøkonomiske forhold, hvorfor der ofte er henvendelser. Disse
vendes altid med en kollega, inden der svares på spørgsmål.
10. Mødedatoer.
11/9, 22/10, 25/11, 17/12 kl. 18.00, 29/1.
11. Eventuelt.
Indsatsområde for lærerne næste år er opgradering af fagudvalgene.

