26.10.2017

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
26.10.2017 kl. 17.00 til kl. 19.00 – Fælleslærerværelset –
Deltagere: Søren Niss Petersen, Lene Haagh, Per Andersen, Henrik Olsen,

Dorte Ankerstjerne, Elevrådsrepræsentanter, Jonas Thomsen, Susanne Søgaard,
Lasse Sorgenfrei, Christian Rotbøl, Kim Skjærbæk
Afbud:

Tina Heesch Olesen, Charlotte Donald Jensen, Birgitte Majgaard

Suppleant: Rikke Jonassen

Referat
Kl. 17.00 SP
1108.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
- Dagsorden godkendt
Kl. 17.05 SP/CR
1109.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
- Har et ønske om flere ”lagkagefelter” ude på torvet
- Der har været talt om gallafesten, og om den skal ændres til en temafest. Det er besluttet, at
fastholde gallafesten.
- Eleverne kunne godt tænke sig hyggekroge i blokken.
- Eleverne ønsker, at der bliver mulighed for at låne en computer for et helt år, hvis man ikke
hjemme har mulighed for selv at skaffe en.
- Elevrådet har også tænkt, at de måske kunne hjælpe med at genbruge bærbare computere,
der ikke længere bliver brugt og som kunne installeres på ny og bruges af elever, der ikke
selv har en.
- Ønsker mørklægningsgardiner i lyskasserne i klasserne
- Kunne godt tænke sig mere udsmykning udenfor og vil gerne være med til at lave det.
Kl. 17.15
1110.
Brug af de kommunale IT-platforme på eget udstyr
Det aftaltes på sidste bestyrelsesmøde, at vi i bestyrelsen skulle drøfte, hvilke devices, der understøtter de kommunale IT-platforme.
Gennemgang af de devices skolen råder over samt diskussion af elevernes eget medbragte
udstyr.
- Se bilag vedr. BOYD
- Det er vigtigt at sige, at BYOD er en del af Skanderborg Kommunes it strategi og ikke et
Skovbyskole påfund.
- Vi er pt. godt stillet, hvad it udstyr angår.
- det kan være en svær opgave at lave en general anbefaling til indkøb af eget udstyr, og det
er ønskeligt, at kommunens it-afdeling kunne lægge en anbefaling ud.
- skolen bringer et ønske videre til kommunen om, at man ved implementering af nye læringsplatforme/programmer tænker mulighed for at afvikle programmet på flest mulige forskellige
devices og platforme ind.
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Kl. 17.45
1111.
Overordnet gennemgang af KAN og SKAL principper
Der er en række områder - jf. blandt andet folkeskolelovens § 44, stk. 2 - som skolebestyrelsen har pligt til at lave principper for. Herudover kan skolebestyrelsen lave alle øvrige principper, der er relevante for netop vores skole.
Gennemgang af de SKAL principper vi mangler, som skal opdateres dette skoleår samt gennemgang af de principper, vi har ud over det.
Under dette emne gennemgås også de nye lovkrav til digitale elevplaner og udkast til” princip
vedr. underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen - herunder elevplaner”
- Se bilag vedr.: Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen herunder elevplaner.
- Vi udarbejder i løbet af dette skoleår de principper, der mangler, så bestyrelsen, ved udgangen af denne valgperiode, har alle de principper, skolen skal have.
- Ønsker en kampagne omkring jul - evt. som adventskalender - målrettet forældrene og deres
adgang til og muligheder inde i MinUddannelse
Kl.18.15
1112.
Opdatering af gamle principper
- Brug af cykelhjelm
- Rettes til og godkendes på næste møde
- Kompetenceuddelegering
- Godkendt, men en enkelt rettelse
- Klassekasser
- Godkendt
Kl. 18.30
1113.
Dannelsestur 9. årgang
Orientering om den nyligt overståede dannelsestur til København for 9. årgang samt opdatering af politikken vedr. dannelsestur til København
- Se bilag vedr.: Politik for dannelsestur til København for 9. årgang
- Der blev givet et orientering omkring nuværende 9. årgangs tur til København.
- Lærere og elever kunne godt ønske sig et ekstra døgn i København. Ønsket tages op i elevrådet.
- Princip godkendt, men en enkelt rettelse.
Kl. 18.45
1114.
Meddelelser
Kl. 18.50
1115.
Eventuelt

Skovbyskolen, den 26.10.2017
Med venlig hilsen

Søren Niss Petersen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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