15.06.2017

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
15.06.2017 kl. 17.00 til kl. 19.30 – Fælleslærerværelset –
Deltagere: Charlotte Donald Jensen, Lene Haagh, Søren Niss Petersen,

Birgitte Majgaard, Dorte Ankerstjerne, Jonas Thomsen, Susanne Søgaard, Christian Bergmann, Rikke Jonassen, Christian Rotbøl, Kim Skjærbæk
Afbud:

Tina Heesch Olesen, Per Andersen, Henrik Olsen, Lasse Sorgenfrei,
Nikolaj Nybro

Suppleant:

Referat
Kl. 17.00 PA
1084.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
- godkendt

Kl. 17.05 PA/CR
1085.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
- har haft bolddag for 7. og 8. årgang, hvilket var en stor succes.

Kl. 17.15 JN
1086.
Plan for Skovbyskolens bod næste skoleår
- Oversigt over udbud samt Mobilepay
- der bliver et udvidet udbud i boden efter sommerferien. De nuværende sandwich/ruller bliver
suppleret med salater, sandwich, wraps og smoothies fra Rema, og der bliver mulig for at betale med Mobilepay.

Kl. 17.40 PA/CR
1087.
Konstituering af Skolebestyrelsen for skoleåret 2017-2018
Punktet er med som et opsamlingspunkt fra sidste møde. Der ønskes en ny konstituering i
bestyrelsen da der med bestyrelsesvalget i foråret 2018 alligevel bliver lavet om på sammensætningen.
- fra næste bestyrelsesmøde bliver ny formand Søren Niss Petersen og ny næstformand
Lene Haagh
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Kl. 18.15 CR/PA
1088.
Høringssvar Vedr. pkt. 87 (Eventuel decentralisering af beslutningskompetencen ift.
aktivering af Folkeskolelovens § 16b)
- Se bilag
- høringssvaret gennemgået og godkendt til indsendelse.

Kl.
PA/CJ
1089.
Vedr. pkt. 74 (Udkast til revideret skolepolitik)
- høringssvaret gennemgået og godkendt til indsendelse.

Kl.
PA/CR
1090.
Vedr. pkt. 77 (Justering af tildelingsmodeller på skoleområdet)
- høringssvaret gennemgået og godkendt til indsendelse.

Kl. 18.45 CR
1091.
Mødedatoer for skoleåret 2017-2018
- Se bilag
- mødekalender godkendt

Kl. 18.55 KS
1092.
Skemaer
Folketinget har i begyndelsen af året vedtaget en ændring af folkeskoleloven, der betyder, at
skolens leder fra og med lovens ikrafttræden den 1. marts 2017 i forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår skal forelægge skolens skemaer for undervisningen og principper for skiftende skemaer for skolebestyrelsen med henblik på, at skolebestyrelsen kan afgive
en udtalelse herom. Formålet er at øge forældrenes, elevernes og personalets lokale medindflydelse på skoledagen og sikre ansvar for udviklingen af den enkelte folkeskole.
- orientering givet og et nyt punkt til kommende dagsorden bliver at arbejde med et princip for
skemalægning.

Kl. 19.10
1093.
Meddelelser
- vi er i gang med en ansættelsesproces og har opslag på en lærerstilling ude.
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Kl. 19.15
1094.
Eventuelt
- med afsæt i en forældrehenvendelse skal vi tage stilling til, hvorvidt en symbolsk betaling til
fx frugt til eleverne kan tillades. Punktet tages op på et af de kommende møder.
- der er en usikkerhed omkring indholdet i ”de røde uger”. Hvilke tænkning, mål og rammer
ligger der for og omkring ugerne?

Skovbyskolen, den 15.06.2017
Med venlig hilsen

Per Andersen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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