Referat af møde i skolebestyrelsen
Mandag den 25. januar kl. 19.00 - 22.00 på lærerværelset

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Mette Ø. Madsen, Anne B. Pilgaard, Rikke Lund Ehrenreich, Morten Skott, Murat Kilic,
Ulla Buddig, Ulla Stougaard, Ole Skov, Klavs Heltoft.
Afbud fra Peter Jakobsgaard og Jaafar Pouraliabuzar
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat.
Godkendt.
4. Nyt fra elevrådet.
Elevrådet har modtaget et forslag fra en elev om etablering af en indsamling til fordel for
ofrene på Haiti. Bestyrelsen og ledelsen var positive over for initiativet. Der arbejdes videre
med ideen i elevrådet..
5. Meddelelser.
Omgangstone:
Temaet vedr. god omgangstone er blevet behandlet ved morgensamlinger. Herudover har
klasselærerne taget emnet op i bl.a. klassens tid. Desuden behandles problematikken
sideløbende i SFO. Det generelle indtryk er, at initiativerne har virket. Dog er der stadig
nogle problemer i forhold til tonen på Facebook.
Indskrivning:
Der er indskrevet 55 børn, 22 danske og 33 med andet modersmål end dansk. Sidstnævnte
skal sprogtestes før eventuel start. Sidste år bestod ca. 20% af disse denne test, men det
varierer fra år til år. Men det tegner til, at der bliver 2 børnehaveklasser.
Frivillig idræt:
Frivillig idræt tirsdag fra 15-16 (klubbernes tid). Det er ikke muligt for klubberne at finde
trænere, der er villige til at sammensætte et program til denne position. OS tager kontakt til
Fritidscenter 2 for at høre, om de kunne være interesserede i at indgå i et projekt. En anden
mulighed er, at SFO udnytter tiden.
6. Orientering om ”årets gang” i SB, herunder planlægning af 2010/11.
Retningslinier for udarbejdelse af budget blev kort gennemgået af HT. Det er specielt i
februar/marts måned, bestyrelsen har mulighed for at påvirke budgettets tilblivelse.
Regnskabet for 2009 forelægges på februarmødet. På grund af faldende elevtal bliver det
nødvendigt at reducere timefordelingsplanen.
Overordnet indsatsområde i 2010 vil fortsat være: ”Fastholdelse og tiltrækning af distriktets
børn”. Forskellige tiltag blev debatteret:
Institutionsbesøg
Emner, der børn sættes fokus på (specielt via hjemmesiden):
Kost-idræt
Motorik
Skoleskak
Kulturkaravanen

Der bør afsættes ressourcer til at sælge skolen
Oplysning om fritidstilbud efter SFO – klubber under Fritidscenter 2.
Det blev besluttet, at invitere repræsentanter fra centeret til et bestyrelsesmøde.
Testimonials på hjemmesiden
7. Beslutning vedr. klassestruktur på 7. trin.
Bestyrelsen kunne tilslutte sig ledelsens oplæg til strukturændringer.
8. Eventuelt.
Skoleskak: Der var umiddelbart positive tilbagemeldinger vedr. initiativet.
Det blev besluttet, at der gives en orientering vedr. initiativet på næste møde.
Kostpolitik: Det blev besluttet, at emnet tages op på næste møde.

Referent: Klavs Heltoft

