16.05.2017

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
16.05.2017 kl. 17.00 til kl. 19.30 – Fælleslærerværelset –
Deltagere: Per Andersen, Charlotte Donald Jensen, Lene Haagh, Søren Niss Petersen,
Tina Heesch Olesen, Birgitte Majgaard, Lasse Sorgenfrei, Rikke Jonassen, Christian
Bergmann, Christian Rotbøl, Kim Skjærbæk
Afbud:

Susanne Søgaard, Jonas Thomsen, Henrik Olsen, Nikolaj Nybro

Suppleant: Dorte Ankerstjerne

Referat
Kl. 17.00
PA
1075.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
- Dagsorden godkendt
Kl. 17.05
PA/CR
1076.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
- Repræsentanter fra elevrådet har deltaget i et fællesarrangement omkring kommunens
ungepolitik, hvor de bl.a. påpegede vigtigheden af, at ikke alle tilbud til de unge centreres i Skanderborg, men spredes ud i hele kommunen.
Kl. 17.15
PA/CR
1077.
Skolebod – Udgangstilladelse m.v.
På baggrund af sidste bestyrelsesmøde ønskes punktet drøftet igen med henblik på afklaring af de
spørgsmål der blev rejst.
Punktet er et beslutningspunkt
- Pointerne fra sidste møde blev fremlagt, og det blev besluttet, at bestyrelsen fastholder beslutningen
om, at der ikke er udgangstilladelse.
- Lasse hjælper elevrådsrepræsentanterne med at tage beslutningen og bevæggrundene med tilbage
til det resterende elevråd.
- Der arbejdes på, at det bliver muligt at betale med MobilePay i boden, og at bodens udbud bliver mere varieret.
Kl. 17.30
CR
1078.
iMOOW – nyt bevægelsesprojekt
Skovbyskolen er kommet med i et nyt projekt sponsoreret af Nordea Fonden med 6 mio. kr. Projektets
vision er at fremme motion og bevægelse som en del af elevernes læring og trivsel i en varieret skoledag.
Med denne vision som det overordnede pejlemærke, har projektet to delvisioner.
 at udvikle og forankre motion og bevægelse i skolen, så det giver mening for eleverne med
henblik på at øge deres læring og trivsel og sådan at det opfattes som relevant og håndterbart
for alle parter (elever, pædagoger, lærere og ledelse).
 at skabe en faglig nuanceret forståelse af motion og bevægelse for alle parter i skolen.
- Orientering givet.
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Kl. 17.50
CR/PA
1079.
Sager i høring hos skolebestyrelserne - høringsfristen er 16. juni 2017
Vi har en række sager, der er sendt i høring hos skolebestyrelserne. Det drejer sig om følgende vedhæftede sager:
- 74. Udkast til revideret skolepolitik
- 77. Justering af tildelingsmodeller på skoleområdet (OBS. Byrådet vedtog 26. april 2017, at de
foreslåede ændringer i tildeling af ledelsestid for skoleområdet ikke godkendes til høring, men
at den eksisterende tildeling til ledelsestid fastholdes p.t.)
- 78. Eventuel decentralisering af beslutningskompetencen i forhold til aktivering af Folkeskolelovens § 16 b
Sagsnumrene stammer fra referatet af Byrådets møde 26. april 2017.
Der er aktive links i sagerne til sagernes bilag – se venligst i de tre sager der er sendt rundt som mail
den 9. maj.
Høringssvar sendes til undertegnede senest 16. juni 2017 kl. 12.00.
- Bilagene udsendt på mail den 9. maj
- De forskellige sager blev debatteret og kommenteret.
- Per skriver et udkast til høringssvar og rundsender i bestyrelsen til kommentering.
Kl. 18.50
PA/CJ
1080.
Dialogmøde med politikerne d. 4/5 kl. 19-21
- Referat
- Orientering givet.
Kl. 19.10
1081.
Meddelelser
- Vi er blevet spurgt til, hvorvidt vi overholder timerammen for skoledagens længde på alle
årgange, hvilket vi gør.
Kl. 19.15
1082.
Eventuelt
- På næste møde skal vi drøfte konstituering af bestyrelsen for kommende skoleår.

Skovbyskolen, den 16.05.2017
Med venlig hilsen

Per Andersen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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