15.11.2016

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
15.11.2016 kl. 17.00 til kl. 19.30 – Fælleslærerværelset –
Deltagere: Per Andersen, Charlotte Donald Jensen, Lene Haagh, Tina Heesch Olesen,
Henrik Olsen, Susanne Søgaard, Lasse Sorgenfrei, Christian Bergmann, Nikolaj
Nybro, Christian Rotbøl, Kim Skjærbæk,
Jonas Thomsen
Afbud:

Søren Niss Petersen, Birgitte Majgaard,

Referat
Kl. 17.00 PA
1017.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
- Dagsorden godkendt

Kl. 17.05 PA/CR
1018.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
- Elevrådet har talt om muligheden for, at elever i udskolingen, med tilladelse fra forældre, vil
kunne få permanent udgangstilladelse. Forespørgslen blev drøftet, og bestyrelsen besluttede
at fastholde nuværende ordning uden mulighed for en generel udgangstilladelse.
- Gallafesten er næsten planlagt færdig.

Kl. 17.15 KS/CR
1019.
Udeområder – mellemtrinnet og Columbusskolen
Vi har gennem længere tid arbejdet med at forbedre udeområderne for vores mellemtrin samt
Columbusskolen og er i kontakt med forskellige firmaer vedr. udformningen af udeområderne.
Præsentation samt evt. kommentarer for det videre arbejde
- Kort gennemgang af tankerne omkring udeområder til mellemtrin og Columbusskolen og de
investeringer vi påtænker.

Kl. 17.45
1020.
Projektmedarbejder – bevægelsesindsatsen på Skovbyskolen.
Betydning af bevægelse for elevernes læring skal tages alvorligt. Bevægelse er en vigtig og
integreret del af skolereformens hverdag, og indgår som et vigtigt element i planlægningen og
prioriteringen i alle fag.
Et udpræget fokus på en afvekslende og varieret skoledag fuld af bevægelse har både et lærings- og et sundhedsmæssigt perspektiv. Skovbyskolen vil med ansættelse af en midlertidig
projektmedarbejder/bevægelsesvejleder knytte an til, at vi bl.a. gennem bevægelse i skoledagen lykkes med reformens intention om at skabe en anderledes og mere varieret skoledag.
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Projektmedarbejderen kommer på besøg.
- Martin gav nogle eksempler på, hvordan vi kan arbejde med elevernes progression i forhold
til deres kropslige kompetencer og fortalte om tankerne i bevægelsesprojektet.

Kl.
1021.
Budget 2017
Der er udarbejdet forslag til Budget 2017 ud fra ressourcetildelingen centralt fra.
På skolernes ressourcemodel er der som noget nyt i år indregnet Praktisk hjælp i modellen
med en á pris på 125 kr. pr. elev. Praktisk hjælp vil fremover ikke blive tildelt som en ekstra
tillægsbevilling.
I sidste års budgetforlig, besluttede Byrådet at fortsætte trappen af effektiviseringer. Således,
at der effektiviseres med 0,5 % hvert år, som en trappe i årene 2015-2018.
Derudover besluttede Byrådet for 2016, at effektivisere yderligere 0,25 %, som en udmøntning
af omprioriteringsbidraget fra Staten.
Den nye budget aftale har således ikke nogle yderligere konsekvenser i 2017.
For 2018 er det besluttet en yderligere effektivisering på 0,25 % og i 2019 Yderligere 0,50%.
Derfor skal det vurderes hvordan vi allerede nu kan være på forkant med 2018 og 2019.
- Budget 2017 godkendt med bekymret mine for fremtidige besparelser.

Kl.
1022.
Princip om brug af mobiltelefoner og devices
Fortsatte drøftelser med udgangspunkt i et eksempel på hvordan et princip kunne udformes
- Se udkast
- Udkast til princip gennemgået og rettet til. Udtrykket ”i skoletiden” dækker over 6.30 til 17.00
Underskrives på næste bestyrelsesmøde.

Kl. 19.00
1023.
Meddelelser
Undervisnings- og Børneudvalget vil gerne invitere til dialogmøde (Skoler og Klubber) onsdag
d. 14/12 kl. 19.00 – 21.00 på Fælleden. Vi skal tilmelde 2 bestyrelsesrepræsentanter + kontraktholder. Tilmelding senest d. 7. december.
- Charlotte og Lene deltager.
- Der har været afholdt et møde med Mosens forældreråd, hvor snitflader og sammenhængskraft blev diskuteret.

Kl. 19.15
1024.
Eventuelt
Skovbyskolen, den 15.11.2016
Med venlig hilsen

Per Andersen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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