04.09.2014

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
04.09.2014 kl. 17.00 til kl. 19.30
- Fælleslærerværelset –
Referat
Kl. 17.00 RC
791.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
Dagsorden godkendt.

Kl. 17.05 RC/CR
792.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra det nyvalgte elevråd.
Elevrådet er lige trådt sammen og har derfor endnu ikke lagt en plan for rådets arbejde og fokuspunkter.

Kl. 17.15 RC/CR
793.
Status på opstart – Orienteringspunkt
Skolen er startet op til en ny reform, hvordan er det gået?
Når vi ser på, hvordan vi er kommet i gang med den understøttende undervisning, den åbne
skole, lektiecafe, synlig læring og samtidig forsøger at vurdere stemningen blandt elever, forældre og personale, er vi kommet rigtig godt fra land. Der er gjort mange gode og frugtbare
erfaringer, og der er meget, der kan bygges videre på.

Kl. 17.25 RC/PA
794.
Bestyrelsens arbejde: formalia og praksis – Diskussions- og evt. beslutningspunkt
Vi gennemgår den nye folkeskolelovs paragraffer om bestyrelsens pligter samt udkast til
Skanderborg Kommunes styrelsesvedtægt og vores egen forretningsorden for at få klarlagt,
hvad vi skal, må og kan arbejde med.
Bilag.
- Skolebestyrelsen har besluttet at fastholde det brede perspektiv i bestyrelsens arbejde og
virke, og at skolens specialtilbud repræsenteres af den siddende bestyrelse suppleret med
input fra specialtilbuddenes daglige leder.
- bestyrelsens forretningsorden rettes til og fremlægges til ny underskrift.
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Kl. 17.55 RC
795.
Årshjulet – Diskussions- og evt. beslutningspunkt
Hvordan ser årshjulet ud ift. det under pkt. 794 diskuterede?
Bilag.
Årshjulet rettes til og rundsendes inden næste møde.

Kl. 18.05 RC
797.
Det kommende års bestyrelsesarbejde – Diskussionspunkt
Forslag og input til indsatsområder i det kommende år?
- Processen omkring udfærdigelsen af Vision 20XX skal igangsættes med udgangspunkt i:
- Vision 2015
- Evaluering af Vision 2015
- Indholdsområder og mål i skolereformen (synlig læring, bevægelse og en varieret skoledag)
- Skole – hjem princippet
- Hvordan støtter vi op om og rammesætter et godt og givende kontaktforældrearbejde?
- Diskussion omkring et mobiltelefon/IT princip.

Kl. 18.35 RC/CR
798.
Visible learning – Orienteringspunkt
Visible learning er et grundlæggende fundament i den nye skole, men hvad betyder det, og
hvordan arbejdes der med det på Skovbyskolen?
Punktet udsættes til næste møde.

Kl. 18.45 RC/CR
799.
Prøveresultater – Orienteringspunkt
Gennemgang af årets eksamensresultater.
Orientering givet.

Kl. 18.55 CR
800.
Tour de Skole
Rundvisning på skolens område.
Udsat til næste møde.

Kl. 19.15 RC/CR
801.
Meddelelser
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Kl. 19.20 RC
802.
Eventuelt

Skovbyskolen, den 04.09.2014
Med venlig hilsen

Rikke Christiansen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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