23.02.2017

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
23.02.2017 kl. 17.00 til kl. 19.30 – Fælleslærerværelset –
Deltagere: Lene Haagh, Birgitte Majgaard, Tina Heesch Olesen, Søren Niss Petersen, Susanne Søgaard, Christian Bergmann, Christian Rotbøl, Kim Skjærbæk, Jonas
Thomsen, Pauli Nielsen, Dorte Ankerstjerne, Rikke Jonassen (suppleanter)
Afbud:

Per Andersen, Charlotte Donald Jensen, Henrik Olsen, Lasse Sorgenfrei,
Nikolaj Nybro

Referat
Kl. 17.00 PA
1046.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
- Dagsorden godkendt.
Kl. 17.05 PA/CR
1047.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
- Elevrådet har besluttet, at alle klasser fra 7 kl. til 9. klasse 3 gange om året bruger den
understøttende undervisning til at samle skrald i lokalområdet.
Kl. 17.15
1048.
Sorgplan
Vi har desværre gennem den sidste tid haft brug for vores sorgplan.
Vi vil orientere hvordan den er brugt og hvilke refleksioner til evt. ændringer det har givet.
- Orientering givet.
Kl. 17.30
1049.
Kommissorium for forældrerådenes arbejde i SFO og klub
Som besluttet på bestyrelsesmøde i februar 2016 skulle der udarbejdes et kommissorium omhandlende arbejdet i forældrerådende i sfo1 og sfo2. Arbejdsgruppen har nu et udkast klar
som skal drøftes og evt. besluttes af skolebestyrelsen.
- Udkastet blev gennemgået og kommenteret. Det nye forslag sendes til forældrerådene i
SFO1 og SFO2 for yderligere kommentering med sigte på ny behandling på næste skolebestyrelsesmøde.
Kl. 18.00
1050.
Årsregnskab 2016
Årsregnskabet for 2016 er udarbejdet og gennemgås på mødet.
- Årsregnskabet gennemgået og det viser et tilfredsstillende resultat.
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Kl. 18.20
1051.
Årsmøde 2016
Er der input til årsberetningen?
- Ideer sendes til Per Andersen på mail.
Kl. 18.30
1052.
Vision og værdier for Skovbyskolen
Den overordnede vision for Skovbyskolen er godkendt. Personalet har gennem efteråret 2016
arbejdet med værdier for skolen tilknyttet visionen. Disse præsenteres i bestyrelsen.
- Den endelige udformning af visionen er ikke på plads endnu. Der bliver pt. arbejdet med
skolens værdier og hvordan de kan komme til udtryk i hjemmet, i skolen, i bestyrelsen m.fl.,
samt hvordan eleverne kan inddrages i arbejdet med at gøre værdierne levende i hverdagen.
Kl. 19.00
1053.
Udsat punkt: Gå-tur på skolen i forhold til indvendige læringsmiljøer samt præsentation af de
investeringer i legepladser, der tidligere er drøftet.
- Gennemgang givet.
Kl. 19.10
1054.
Meddelelser
- 8. maj 2017: Foredrag med læge Poul Lundgaard Bak for alle forældre i distriktet.
Kl. 19.15
1055.
Eventuelt

Skovbyskolen, den 23.02.2017
Med venlig hilsen

Per Andersen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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