17.01.2017

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
17.01.2017 kl. 17.00 til kl. 19.30 – Fælleslærerværelset –
Deltagere: Per Andersen, Lene Haagh, Birgitte Majgaard, Tina Heesch Olesen, Susanne
Søgaard, Lasse Sorgenfrei, Christian Bergmann, Nikolaj Nybro, Christian Rotbøl,
Kim Skjærbæk, Jonas Thomsen, Rikke Jonassen, Dorte Ankerstjerne
Afbud:

Søren Niss Petersen, Charlotte Donald Jensen, Henrik Olsen,

Referat
Kl. 17.00 PA
1035.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
Dagsorden godkendt.
Kl. 17.05 PA/CR
1036.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
- Der har ikke været så meget på det sidste, og elevrådet vil gerne høre, om der er opgaver,
de kunne være med til at løse.
- Forslag kunne være:
Et arrangement sammen med det lille elevråd for mellemtrinnet evt. en aktivitetsdag.
En eller flere aktiviteter målrettet udskolingen i forbindelse med skolefesten.
Kl. 17.15 CR
1037.
Ordblindetest
Skolens nye læsevejleder i udskolingen vil fortælle om den nye ordblindetest samt hvordan vi
på Skovbyskolen arbejder med den.
- Grundig gennemgang givet.
- Det er vigtigt at forstå, at ordblindhed er en vanskelighed i forhold til læseafkodning /
stavning og ikke et udtryk for manglende intelligens, og at ordblindhed er en vanskelighed,
man har med sig hele livet. De hjælpemidler, der stilles til rådighed, kan hjælpe barnet / den
unge til at kunne tilegne sig læring på lige fod med sine klassekammerater, men det altid vil
være hårdt arbejde at være ordblind.
Kl. 17.45 KS/CR
1038.
Synlig læring
Vi har nu været i gang i to år, og har haft baselineundersøgelse, midtvejsundersøgelse samt
slutrapport. Gennemgang af Skovbyskolens resultater:
- Hvor er vi efter 2½ år?
- Hvor skal vi hen?
- Gennemgang givet og vi er kommet rigtig langt i forhold til at skabe mening for den enkelte
elev, omkring det at gå i skole, og gøre den enkeltes læring og progression synlig. En indsats og udvikling vi som skole fortsat vil støtte op om.
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Kl. 18.15 PA
1039.
Årsmøde
Årsmødet nærmer sig. Hvilket tema skal vi arbejde med?
- Årsmødet bliver formandens beretning og uden yderligere oplæg.
Kl.18.45
JN
1040.
Rundtur
Rundtur for at se de nye Folier vi har indkøbt i forhold til de indendørs læringsmiljøer
- Udskydes til næste møde.
Kl. 19.00 PA/CR
1041.
Princip for anvendelse af mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr
Underskrift
- Se bilag
- Underskrevet
Kl.19.05
PA
1042.
Skole og forældre: Når skolebestyrelsen tager ansvar og følger op
- Evt. kursusdag lørdag den 1. april 2017
- Info givet og evt. interesserede tager kontakt til Christian.
Kl. 19.10
1043.
Meddelelser
- P4 Østjylland har været på besøg for at høre noget omkring forberedelserne til åbningen af
Kulturby 2017, som vores grønne og blå indskolingsbørn skal deltage i med sang og dans.
Kl. 19.15
1044.
Eventuelt

Skovbyskolen, den 17.01.2017
Med venlig hilsen
Per Andersen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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