13.10.2016

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
13.10.2016 kl. 17.00 til kl. 19.30 – Fælleslærerværelset –
Deltagere: Per Andersen, Søren Niss Petersen, Birgitte Majgaard, Charlotte Donald Jensen,
Henrik Olsen, Lene Haagh, Tina Heesch Olesen, Susanne Søgaard, Lasse Sorgenfrei, Christian Bergmann, Nikolaj Nybro, Christian Rotbøl, Kim Skjærbæk,
Jonas Thomsen
Rikke Jonassen, Dorte Ankerstjerne (suppleanter)
Afbud:

Dagsorden
Kl. 17.00 PA
1007.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.

Kl. 17.05 PA/CR
1008.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.

Kl. 17.15
1009.
Mobilpolitik - diskussion
Vi har på alle trin(indskoling, mellemtrin, udskoling) lavet nogle gode erfaringer med hvordan
vi håndtere skærme, mobiltelefoner o. lign. i undervisningen. På denne baggrund kunne indstiller vi til, at skolebestyrelsen udformer et princip på området.

Kl. 17.45
1010.
Mobbepolitik - orientering
Skolebestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet den 4. februar 2016 det nuværende princip
vedr. antimobning.
Vi har i forbindelse med princippet sammen med AKT-teamet(rejseholdet) revideret skolens
trivsel og mobbepolitik. Denne kan læses i vedhæftede fil og kommenteres
- Se bilag
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Kl. 18.05
1011.
BOYD - diskussion
Fortsat fra sidste møde
Dokumentet vedr. Bring Your Own Device er blevet tilrettet på baggrund af diskussionen på
sidste møde. Videre diskussion og forventningsafklaring.
- Se bilag

Kl. 18.25
1012.
Fællesskabets forpligtigelser
Mange offentligt ansatte oplever i disse år en tiltagende hård tone i henvendelser fra og drøftelser med borgere, der i stigende grad "står på deres ret" og ofte retter deres utilfredshed
med service fra det offentlige mod de enkeltpersoner, de møder i forbindelse med deres henvendelse. Dette er opleves bl.a. indenfor ordensmagten, det sociale system og sundhedssystemet. Men det opleves også indenfor skolesektoren, hvor fokus på det gode samarbejde
omkring det enkelte barn ellers er målet. Vi ønsker at være på forkant med at imødegå denne
tendens i tiden og foreslår derfor at gøre en indsats omkring fællesskabets forpligtelser til et
gennemgående tema i bestyrelsens arbejde i de kommende år.

Kl. 19.00
1014.
Meddelelser

Kl. 19.15
1015.
Eventuelt

Skovbyskolen, den 13.10.2016
Med venlig hilsen

Per Andersen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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