19.09.2017

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
19.09.2017 kl. 17.00 til kl. 19.00 – Fælleslærerværelset –
Deltagere: Søren Niss Petersen Tina Heesch Olesen, Henrik Olsen, Lene Haagh, Dorte An-

kerstjerne, Jonas Thomsen, Susanne Søgaard, elevrådsrepræsentanter, Christian
Rotbøl, Kim Skjærbæk, Rikke Jonassen
Afbud:

Charlotte Donald Jensen, Birgitte Majgaard, Per Andersen, Lasse Sorgenfrei,

Suppleant:

Dagsorden
Kl. 17.00 SP
1096.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
- Dagsorden godkendt

Kl. 17.05 SP/CR
1097.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
- Elevrådet har besluttet, at de deltager i bestyrelsen med skiftende deltagere.
- Den nye elevrådskontaktlærer deltager i det næste bestyrelsesmøde.
- Det store elevråd har kontakt til det yngste elevråd, så der derigennem er mulighed for at få
noget med fra de yngste til bestyrelsesmøderne.
- Reglerne omkring tavshedspligt blev gennemgået.

Kl. 17.15 KS/JN
1098.
Skoleboden
Vi har fået et større udvalg efter anmodning fra elevrådet samt mulighed for at betale med
MobilePay. Orientering samt opfølgning.
- Eleverne oplever, at det nye udbud lever op til deres ønsker.
- Antallet at solgte produkter i boden er steget både blandt elever og personale.
- Eleverne oplever ikke længere samme behov for at gå i Rema.

Kl.
CR
1099.
Trivsels- og Antimobbepolitik
Der har i medierne hen over sommeren været meget fokus på skolernes trivsels- og antimobbepolitikker. Orientering om politikken samt opdatering af princippet.
- Se bilag
- Orientering givet omkring den bevågenhed der er på området samt den nye klageinstans
som kan bringes i spil, hvis skolen ikke lever op til sine forpligtigelser på området.
- Politikken tager sit udgangspunkt i det forebyggende og er tydeligt handleanvisende i forhold
til forhold, der kan betragtes som værende af mobbende karakter.
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Kl.
CR
1100.
Elevtalsprognose
På baggrund af befolkningsprognosen for 2017 – 2028 fremlægges er der i Undervisnings- og
Børneudvalget blevet fremlagt en elev- og klassetalsprognose for perioden 2017/18 –
2027/28.
Undervisnings- og Børneudvalget vedtog i denne forbindelse at anmode Fagsekretariatet om
at indlede dialog med ledelse og bestyrelse fra Skovbyskolen og Gyvelhøjskolen om mulige
løsninger på kapacitetsudfordringer indenfor de eksisterende rammer.
Indledende drøftelser.
- Orientering givet omkring skolens mulighed for at kunne rumme det estimerede elevtal for de
næste 10 skoleår i vores nuværende rammer, hvilket vi kan.

Kl.
Søren og CR
1101.
Skoleårets gang
Hvilke temaer skal vi beskæftige os med dette skoleår?
Herunder er der skolebestyrelsesvalg i foråret.
- indledende drøftelser
- Skolebestyrelsesvalg i foråret 2018 og ramme og plan for valget gennemgået.
- Opdatering af alle nuværende politikker og principper.
- Temamøder omkring specialtilbud, fritidstilbud, skole og hjem samarbejdet med afsæt i
værdierne, bevægelsesindsatsen og IMOOW

Kl.
CR
1102.
Princip for anvendelse af mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr
Princippet er blevet opdateret og sedes hermed til godkendelse.
- Se bilag
- Princippet blev rettet til og godkendt.

Kl.
KS
1103.
Budgetopfølgning
Orientering om det forventede regnskab for 2017
- Orientering givet. Skolen har stadigt en sund økonomi, og regner med at komme ud af 2017
med et beskedent overskud.

Kl. 19.10
1104.
Meddelelser
- TV2 Østjylland kommer på besøg onsdag d. 20/9 for at lave et lille indslag omkring skolens
lave sygefravær blandt personalet.

2/3

19.09.2017

Kl. 19.15
1105.
Eventuelt
- Lærernes dag d. 5/10
- Brug at de kommunale it-platforme på eget udstyr.

Skovbyskolen, den 19.09.2017
Med venlig hilsen

Søren Niss Petersen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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