14.06.2018

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
14.06.2018 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

OBS kort dagsorden da det er skoleårets sidste møde og vi skal spise ekstra godt og
tage afsked med gamle bestyrelsesmedlemmer

Dagsorden
Kl. 17.00 SP
1185.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
- Dagsorden godkendt
Kl. 17.05 SP/CR
1186.
Konstituering af den nye skolebestyrelse
Den nye bestyrelse skal konstitueres med henholdsvis formand og næstformand, samt menige medlemmer og suppleanter.
Skolens ledelsesrepræsentanter deltager ikke i punktet
- Peder og Dorte bliver suppleanter. Susanne og Rasmus træder ind i bestyrelsen, hvor Søren
fortsætter som formand med Lene som næstformand.
CR/JF
1187.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
- Der har været fokus på næste skoleår og på de aktiviteter, som elevrådet gerne vil stå for
samt muligheden for at elevrødderne kunne komme på kursus i at være elevrådsrepræsentant.
1188.
Dit liv på nettet
Hvordan har vi arbejdet med det og hvordan har det mundet ud i lokale klasseregler?
- Materialet er udgivet af Center for digital pædagogik og holdes løbende opdateret af dem.
- Den første feedback, der er hentet ind er, at det er et godt og brugbart materiale, og at
eleverne er optaget af temaerne og deres indhold. Super væsentligt og vedkommende.
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1189.
Meddelelser
Mødedatoer næste skoleår
- 28/8, 20/9, 30/10, 22/11, 18/12, 24/1, 26/2, 21/3, 30/4, 28/5, 20/6
- Datoerne er godkendte
- Nye ansættelser: Der er ansat en til mellemtrin og en til udskoling. Vi har sendt stillingen i
indskolingen i genopslag.
- Ny registrering af vores elever i indskolingen: Vi kan ikke længere registrere vores indskolingsklasser i 6 aldersintegrerede klasser grundet holdstørrelserne og vil fra august 2018
have 9 klasser, der samarbejder omkring aldersintegreret undervisning ind i de kendte 3
storgrupper katte, hvaler og ugler.
- fagfordelingen er næsten på plads og skemalægningen går snart i gang. Det forventes, at
der kan meldes ud i ugen op til sommerferien.
- lokaleplan for næste skoleår er på plads og vi har plads til alle i såvel almen som specialområderne.
- der er planlagt en lang række af forskelligartede indsatser i det kommende skoleår med fokus på varieret skoledag, bevægelse, læring, datasikkerhed mm.

1190.
Eventuelt

Skovbyskolen, den 14.06.2018
Med venlig hilsen

Søren Niss Petersen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder

2/2

