20.04.2017

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
20.04.2017 kl. 17.00 til kl. 19.30 – Fælleslærerværelset –
Deltagere: Per Andersen, Charlotte Donald Jensen, Lene Haagh, Søren Niss Petersen, Su-

sanne Søgaard, Lasse Sorgenfrei, Christian Rotbøl, Kim Skjærbæk,
Afbud:

Tina Heesch Olesen, Henrik Olsen, Birgitte Majgaard, Christian Bergmann,
Nikolaj Nybro, Jonas Thomsen

Suppleant: Dorte Ankerstjerne, Rikke Jonassen

Dagsorden
Kl. 17.00 PA
1065.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
- Dagsorden godkendt

Kl. 17.05 PA/CR
1066.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
- Var ikke deltagende på mødet

Kl. 17.15
1067.
Skolebod – Udgangstilladelse m.v.
På baggrund af sidste bestyrelsesmøde ønskes punktet drøftet igen med henblik på afklaring
af de spørgsmål der blev rejst.
- De ting, der skulle undersøges forud for dette møde, blev fremlagt og drøftet. Punktet tages
på næste møde som beslutningspunkt.

1068.
Skolebestyrelsesopbakning til nyt initiativ vedr. svømmehal
Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe der arbejder videre med tanker om ny svømmehal i
Galten-Skovby. Der er fremsat forslag om at skolebestyrelsen forholder sig til dette initiativ.
- Punktet blev drøftet, og skolebestyrelsen bakker op om initiativet.

1069.
Skolefest
- Rammen bliver på linje med de sidste år.
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1070.
iMOOW – nyt bevægelsesprojekt
Skovbyskolen er kommet med i et nyt projekt sponsoreret af Nordea Fonden med 6 mio. kr.
Projektets vision er at fremme motion og bevægelse som en del af elevernes læring og trivsel
i en varieret skoledag.
Med denne vision som det overordnede pejlemærke, har projektet to delvisioner.
 at udvikle og forankre motion og bevægelse i skolen, så det giver mening for eleverne
med henblik på at øge deres læring og trivsel og sådan at det opfattes som relevant og
håndterbart for alle parter (elever, pædagoger, lærere og ledelse).
 at skabe en faglig nuanceret forståelse af motion og bevægelse for alle parter i skolen.
- Punktet udskydes til næste møde.

1071.
Fagfordeling 2017
Orientering og diskussion af eventuelle prioriteringer.
Ligeledes orientering vedr. Lærerforflyttelser
- Orientering givet.

1072.
Meddelelser
- Der er kommet en indkaldelse til dialogmøde med politikerne d. 4/5 kl. 19-21

1073.
Eventuelt
- Vi har talt om praktik på 8. årgang og tænker, at det kunne være en god ide at invitere
uddannelsesvejleder Iben med til et bestyrelsesmøde, så vi sammen kan se på mulighederne for, at der også på de kommende 8. årgange bliver et praktikforløb.

Skovbyskolen, den 20.04.2017
Med venlig hilsen

Per Andersen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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