21.11.2017

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
21.11.2017 kl. 17.00 til kl. 19.00 – Fælleslærerværelset –
Deltagere: Søren Niss Petersen, Tina Heesch Olesen, Per Andersen, Lene Haagh, Charlotte

Donald Jensen, Elevrådsrepræsentanter, Jonas Thomsen, Susanne Søgaard,
Lasse Sorgenfrei, Christian Rotbøl, Kim Skjærbæk
Afbud:

Birgitte Majgaard, Henrik Olsen

Suppleant: Dorte Ankerstjerne, Rikke Jonassen

Referat
Kl. 17.00 SP
1117.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
- dagsorden godkendt
Kl. 17.05 SP/CR
1118.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
- ikke så meget nyt men der bliver arbejdet intensivt med planlægningen af Gallafesten
- elevrådet lægger invitationen ud på Intra
Kl. 17.15
1119.
Vikarsituationen på Skovbyskolen
Orientering om, hvordan vi håndterer vikardækning med udgangspunkt i skolens princip. Herunder ”den gode vikarplan” samt ”Folder til vikarer”
- Se vedlagte princip Vikardækning på Skovbyskolen
- Den gode vikarplan
- Vikarfolder
- orientering givet.
Kl. 17.35
1120.
Opdatering af gamle principper
- Brug af cykelhjelm
- godkendt og underskrevet.
Kl. 17.40
1121.
Nyt Princip
Princippet vedr. underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen – herunder
elevplaner er blevet tilrettet i forhold til de indspark der var på sidste møde. Videre diskussion
og evt. underskrift
- Se bilag
- princip godkendt og underskrevet.
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Kl. 17.50
1122.
Nyt Princip
Princip for adgangen til i begrænset omfang at opfylde undervisningspligten uden for skolen i
en musikskole eller i en idrætsforening (eliteidræt)
Dette er endnu et skal princip. Der er lavet et udkast.
- Se bilag
- godkendt og underskrevet.
Kl. 18.10
1123.
Anmodning fra skolen til bestyrelsen
Skolen vil den 1.-2. februar gerne afholde pædagogiske dage. I år vil vi anmode om tilladelse
til at vi lukker skolen fredag kl. 13.00.
- bestyrelsen giver tilladelse til at slutte undervisningen kl. 13 fredag d. 2/2 18, og at timerne
omlægges til to-lærertimer.
Kl. 18.20
1124.
Skolebestyrelsesforum
Charlotte har deltaget i skolebestyrelsesforum og orienterer fra mødet.
- Orientering givet. Det bliver bestyrelsesforummets formål at arbejde i dagsordner med positivt formulerede problemstillinger.
Kl. 18.45
1125.
Meddelelser
- til opstillingsmødet i marts har vi entreret med Søren Østergaard
- vi har et stillingsopslag ude, og der er ansættelsessamtaler d. 12/12 – Lene Haagh deltager
som bestyrelsesrepræsentant.
Kl. 18.50
1126.
Eventuelt

Skovbyskolen, den 21.11.2017
Med venlig hilsen

Søren Niss Petersen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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