03.02.2015

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
03.02.2015 kl. 17.00 til kl. 19.30 – Fælleslærerværelset –
Referat
Kl. 17.00 RC
844.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
Kl. 17.05 RC/CR
845.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
Elevrådet havde meldt afbud.
Kl. 17.15 RC/CR
846.
Princip for understøttende undervisning
Indledende drøftelser. Der kommer et bilag med opsamlende pointer fra de to oplæg tidligere
på året vedr. UU, ligesom vi skal drøfte, hvordan arbejdet med princippet skal forløbe, således
at det bliver en del af en større sammenhæng.
Der er enighed om, at det vil være godt at have et princip, der tegner den understøttende
undervisning, som noget der understøtter den faglige undervisning i bred forstand. Der
arbejdes videre med en model indeholdende indledende beskrivelse og tilhørende mindmap.
Ledelsen laver et udkast.
Kl. 17.55 RC/CR
847.
Princip for kompetenceuddelegering
Er princippet opdateret og ok i forhold til den nye Folkeskolereform?
Bilag
Princippet blev gennemgået og rettet til. Underskrives på næste møde.
Kl. 18.10 RC/CR
848.
Kostpolitik
Opsamling og status.
Bilag
Kostpolitikken holder og godkendt med en mindre rettelse (Dato for revidering af princip).
Princippet underskrives på næste møde.
Kl. 18.25 CR/KS
849.
Vikardækning
Underskrivning af det opdaterede princip. Bilag
Tjek.
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03.02.2015
Kl. 18.30 RC/CR
850.
Lektiecafe
Hvordan er ressourcetildelingen til lektiecafe og hvordan udmøntes det på skole? Indledende
betragtninger på lektiecafe generelt.
Ressourcer
- Indskolingen – ressourcen til varetagelse af lektiecafeen ligger 100% i SFOens tildeling.
- Mellemtrinnet – ressourcen til varetagelse af lektiecafeen ligger 70% på Mosen og 30% på
Skolen
- Udskolingen – ressourcen til varetagelse af lektiecafeen ligger 100% på skolen.
- Der indsamles mange og gode erfaringer med lektiecafe.
Kl. 18.45 RC
851.
Årsmødet den 18. marts
Indhold og yderligere planlægning.
Der er indgået aftale med Jørn Nielsen, som kommer og holder et oplæg med fokus på
værdien af forældrefællesskabet samt forældrerollen i forhold til læringsdagsordnen i den
”nye” folkeskole.
Kl. 19.00
852.
CR
Arbejdsgruppe om læring og trivsel i en længere og mere varieret skoledag
Christian deltager for Skanderborg Kommune i en arbejdsgruppe under KL. Orientering om
indhold.
Christian deltager i en arbejdsgruppe under KL om læring og trivsel i en længere og mere varieret skoledag. Formålet med arbejdsgruppen er, at den skal understøtte kommunernes arbejde med, at en længere og mere varieret skoledag bidrager til målet om, at alle børn bliver
så dygtige som de kan – samtidig med at de trives bedre. Gruppen mødes 3-4 gange hen
over foråret.
Kl. 19.15 CR
853.
Meddelelser
- Skolen har været nævnt i JP i forbindelse skolevalg 2015.02.04
- Skolen er nævnt i CCU´s blad, med en artikel omkring lærer-pædagog samarbejdet og
bevægelse i undervisningen.
Kl. 19.20 CR
854.
Eventuelt
Skolebestyrelsen skal indgive sin udtalelse til kvalitetsrapporten 2013/2014. Per laver et
udkast.
Skovbyskolen, den 03. februar 2015
Med venlig hilsen

Rikke Christiansen
skolebestyrelsesformand
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skoleleder
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