08.01.2014

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
08.01.2014 kl. 17.00 til kl. 19.30 - Fælleslærerværelset Referat
Kl. 17.00 – RC
742.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
Dagsorden godkendt.
Kl. 17.05 – CR/RC
743.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.

Kl. 17.15 – CR/KS
744.
Rundvisning i Rød Blok – Orienteringspunkt
Rød blok er blevet shinet op med nye møbler i fællesarealet.
Rundvisning givet.
Kl. 17.30 – CR/RC
745.
Valg til skolebestyrelsen – Orienteringspunkt
Hvad ved vi pt. om rammerne?
Orientering givet og der kommer yderligere information fra Skanderborg Kommune inden udgangen af uge 3 omhandlende skolebestyrelsens fremtidige sammensætning.
Der er givet tilladelse til, at vi på Skovbyskolen afholder forskudte valg.
Kl. 17.45 – CR
746.
Nyt om Skolereformen – Orienteringspunkt
Er der nyt om reformen?
Udgangspunktet for den nye skole er i Skanderborg Kommune, at elevernes undervisning fordeles på 40 uger og lærernes arbejdstid fordeles på 210 arbejdsdage.
Kl. 18.00 – RC/CR
747.
Kostpolitik – Diskussionspunkt
Et af de nuværende principper trænger til en opdatering iht. kommunens politik og erfaringerne
hermed. Vi tager den første, indledende snak.
Bilag vedlagt:
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 Aftale med SFOen om mærkedage
 Nuværende kostpolitik
 Skanderborg Kommunes kostpolitik
 Evt. skrivelse fra lærerkollegiet ved OTR
- Der er enighed om, at vores kostpolitik skal gøre det nemt at træffe det sunde valg og svært
at træffe det usunde valg, og at vores skole fastholder en tydelig profil på området.
- Der udarbejdes af ledelse og medarbejdere en handleplan, der beskriver, hvordan den enkelte
medarbejder forholder sig til kostpolitikken set ind i hverdagen og skolens traditioner. Denne
handleplan godkendes efterfølgende i skolebestyrelsen.
Kl. 18.30 – RC/CR
748.
Kvalitetsrapport – Diskussions- og evt. beslutningspunkt
Bestyrelsen skal fremsætte kommentarer til den seneste kvalitetsrapport.
Bilag vedlagt: Udkast til bestyrelsens kommentarer.
Udkast gennemgået og tilrettet.
Kl. 18.45 – RC/CR
749.
Principper – Diskussionspunkt
Vi skal have et overblik over krævede principper og politikområder, og hvorledes vi er dækket
ind – formålet er at være så vidt muligt opdateret til gavn for den kommende nye bestyrelse.
Bilag med oversigt vedlagt.
Principper blev gennemgået, og der bliver et stort behov for at revidere mange af disse i forbindelse med den kommende skolereform og lov 409’s ikrafttrædelse.
Denne revision påbegyndes på de kommende møder.
Kl. 19.15 – CR/RC
750.
Meddelelser
- Skanderborg Kommune har gennemført en gennemgang af kommunens folkeskoler og
Skovbyskolen er kategoriseret til at skulle have en ydre renovering/forskønnelse, men også at
skolen har gode indearealer, er velindrettet og indvendig velholdt.
- skolebestyrelsen er inviteret til at deltage i kommunens nytårskur, og flere bestyrelsesmedlemmer deltager.
Kl. 19.20 – RC
751.
Eventuelt

Skovbyskolen, den 06.01.2014
Med venlig hilsen
Per Andersen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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