20.09.2016

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
20.09.2016 kl. 17.00 til kl. 19.30 – Fælleslærerværelset –
Deltagere: Per Andersen, Søren Niss Petersen, Birgitte Majgaard, Charlotte Donald Jensen,
Henrik Olsen, Lene Haagh, Tina Heesch Olesen, Susanne Søgaard, Christian
Bergmann, Nikolaj Nybro, Christian Rotbøl, Kim Skjærbæk, Jonas Thomsen
Rikke Jonassen (suppleant)
Afbud:

Lasse Sorgenfrei

Referat
Kl. 17.00 PA
997.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
- Dagsorden godkendt

Kl. 17.05 PA/CR
998.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
- Har forholdt sig til Gallafesten, da nogle elever har oplevet den som meget dyr, og elevrådet
kunne foreslå, at der i stedet afholdes en temafest med Galla som tema hver 3. år.
Beslutningen er endnu ikke truffet.
- Elevrådsrepræsentanterne skal på kursus i at være elevrådsrepræsentant.

Kl. 17.15 PA/CR
999.
Princip om ”Klassekasser”
Vi har op til sommerferien haft nogle forskellige opfattelser af klassekasser ved fraflytning af
skolen. Princippet er gennemgået på sidste møde og tilrettet.
Princippet godkendes og underskrives.
- Se bilag
- Princippet godkendt og underskrevet.

Kl. 17.25 CR/KS
1000.
Indkøb af IT-udstyr samt ”Bring Your own device”
Som et led i den nye læringsplatform MinUddannelse er vi nødt til at opgradere vores ITudstyr således, at vi bedre kan udnytte de muligheder den har.
Vi orienterer om, hvilket udstyr vi køber samt de muligheder der er.
Samtidig er det vigtigt i denne sammenhæng at bestyrelsen udtrykker en holdning til ”Bring
your own device”
- Se bilag
- Der var en rigtig god debat med gode bidrag til uddybning og til rettelser. Bestyrelsen
udformer senere et princip på området.
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Kl. 18.00 KS
1001.
Budgetopfølgning
Der har netop været budgetopfølgning – gennemgang af status
- Budgetopfølgningen blev gennemgået, og vi har en sund organisation i balance.

Kl. 18.20 PA og CR
1002.
Princip vedr. lektier
Skovbyskolens pædagogiske personale har gennem foråret og efteråret udarbejdet en holdning til lektier(se bilag) som er det arbejdsgrundlag vi arbejder efter.
Det vil være formålstjenstligt, at skolebestyrelsen enten udarbejder et selvstændigt princip for
lektier eller tiltræder den holdning til lektier det pædagogiske personale har udarbejdet.
- Se bilag
- Skolebestyrelsen bakker op om det pædagogiske personales holdning til lektier og ser det
som et stærkt signal og redskab.

Kl. 19.00 CR/KS
1003
Kort orientering vedr. visionen
- Orientering givet.

Kl. 19.15
1004.
Meddelelser
- Kommunen er udkommet med deres budgetforlig for 2017. Byrådet har hovedsageligt valgt
at udlægge yderligere effektiviseringskrav de kommende år samt nogle få specifikke effektiviseringer rundt i kommunen, men de har ellers ikke taget det politiske ansvar og peget konkrete besparelser/serviceforringelser ud.
- Kommunen har bevilget udskiftning/renovering af de sidste lyskasser samt afrensning og
overfladebehandling af facaden.

Kl. 19.20
1005.
Eventuelt

Skovbyskolen, den 20.09.2016
Med venlig hilsen
Per Andersen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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