15.05.2018

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
15.05.2018 kl. 17.00 til kl. 19.00 – Fælleslærerværelset –
Deltagere: Søren Niss Petersen, Tina Heesch Olesen, Per Andersen, Henrik Olsen, Lene
Haagh, Charlotte Donald Jensen, Birgitte Maigaard, Elevrådsrepræsentanter,
Jonas Thomsen, Susanne Søgaard, Lasse Sorgenfrei, Christian Rotbøl,
Kim Skjærbæk
Afbud:
Suppleant: Dorte Ankerstjerne, Rikke Jonassen

Dagsorden
Kl. 17.00 SP
1175.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.

Kl. 17.05 SP/CR
1176.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.

Kl. 17.15
1177.
Resultater fra årets trivselsmåling
Gennemgang af vigtige indikatorer fra trivselsmålingen 2018

Kl. 17.30
1178.
Præsentation af nye læringsmiljøer i forskellige lokaler på skolen

Kl. 17.45
1179.
Pladsmangel i specialtilbud
Som følge af et stigende elevtal oplever Columbusskolen og Center Skovby p.t. betydelige
kapacitetsmæssige udfordringer. Fagsekretariatet Børn & Unge foreslår på den baggrund, at
der opstilles et fleksibelt modulbyggeri med henblik på at afhjælpe den aktuelle
kapacitetsudfordring.
Punktet har været behandlet på møde den 3. maj, hvor følgende blev indstillet til det politiske
udvalg:
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at kapaciteten på Columbusskolen udvides med fleksibelt modulbyggeri som beskrevet
i sagsfremstillingen
 at udgiften på 2,4 mio.kr. finansieres via dels den resterende ramme til
kapacitetsudvidelser på dagtilbuds- og skoleområdet, der er overført fra 2017 på drift,
som udgør 1.67 mio.kr. Den resterende finansiering på 0,730 mio. kr. finansieres af
øvrige overførte driftsmidler fra 2017 på aftaledelen af bevilling Undervisning og
pædagogiske fritidstilbud
 at det drøftes om den eventuelle opstillingen af modulbyggeri skal betragtes som en
første fase i en generel opgradering af de fysiske rammer på Columbusskolen, og om
dette i givet fald skal formuleres som en forandring til Budget 2019
Orientering omkring, hvor i processen vi er
se bilag

Kl. 18.00
1180.
Valgfag næste skoleår
Orientering gives

Kl. 18.15
1181.
Nye læringsmiljøer – rundvisning
Præsentation af de læringsmiljøer på skolen samt ny legeplads i indskoling
Kl. 18.40
1182.
Meddelelser

Kl. 18.50
1183.
Eventuelt

Skovbyskolen, den 08.05.2018
Med venlig hilsen

Søren Niss Petersen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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