30.01.2018

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
30.01.2018 kl. 17.00 til kl. 19.00 – Fælleslærerværelset –
Deltagere: Søren Niss Petersen, Tina Heesch Olesen, Per Andersen, Henrik Olsen, Lene

Haagh, Charlotte Donald Jensen, Elevrådsrepræsentanter, Jonas Thomsen,
Rikke Jonassen, Birgitte Majgaard, Christian Rotbøl, Kim Skjærbæk
Afbud:

Susanne Søgaard, Lasse Sorgenfrei

Suppleant: Dorte Ankerstjerne

Dagsorden
Kl. 17.00 SP
1137.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
- Dagsorden godkendt
Kl. 17.05 SP/CR
1138.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
- Center Skovby er nu repræsenteret med to medlemmer i det ældste elevråd.
- Kunne godt ønske, at der kunne købes frugt i boden. Æbler, pærer, bananer og appelsiner.
- Der er stor tilfredshed med det udvidede udbud i boden samt muligheden for at betale med
mobilepay.
Kl. 17.15
1139.
Møde med forældrerådet fra SFO1
Samarbejdsmøde i forhold til, hvad der rører sig i forældrerådende i de forskellige forældreråd
på skolen.
Samtidig en mulighed for at hverve en repræsentant fra specialområdet til kommende skolebestyrelsesvalg.
- Oplever, at det går rigtig godt i SFO1
- Tænker, at der er langt fra forældrerådet til skolebestyrelsen og tænker at afstanden kunne
mindskes, hvis man i forældrerådet forholdte sig til skolebestyrelsens dagsordner.
- Der er rigtig mange ting at skulle forholde sig til, når man træder ind på Skovbyskolen første
gang, så info om skolebestyrelsens arbejde skal helst ikke ligge på det første forældremøde,
men kunne være nyttigt på et senere tidspunkt.
- Det kunne være en ide, at en af skolebestyrelsens medlemmer deltage på 1 til 2 af forældre
rådets møder, hvis der ikke er en, der er med begge steder.
- Temaer som: Kvaliteten i den reducerede åbningstid, lukkedage og sampasning, åbningstid
og pris kunne være temaer, der fint kunne afstemmes mellem forældrerådet og skolebestyrelsen.
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Kl. 18.00
1140.
Toiletforhold på Skovbyskolen
I forbindelse med den store mediebevågenhed omkring skoletoiletter før jul, vil vi med dette
punkt gennemgå ”toiletsituationen” på Skovbyskolen – antal toiletter, rengøringen samt hvordan vi arbejder med eleverne omkring toiletvaner samt det at holde deres toiletter.
- Vi har 47 elevtoiletter, og de rengøres 2 gange dagligt i indskolingen og 1 gang dagligt på
resten af skolen.
- Vi arbejder rigtig meget for at kulturen omkring brugen af toiletterne bliver så god som muligt,
samt hvordan man håndterer det at gå på toilet i skoletiden.
Kl. 18.15
1141.
Høringssvar vedr. den nye ungdomspolitik
I løbet af det seneste år har over 600 unge fra Skanderborg Kommune bidraget med deres input til en ny Ungdomspolitik. Sideløbende har Undervisnings- og Børneudvalget og en bredt
sammensat følgegruppe arbejdet med kvalificeringen af de unges input. Ungdomspolitikken er
resultatet af deres samlede arbejde.
Vi er som skole, udvalgt som høringspart. Vi afgør selv, hvordan vi vælger at forvalte vores
høringsret, herunder om vi vælger at inddrage skolebestyrelse, MED-udvalg og elevråd.
- Se bilag
- Skolebestyrelsen beder det ældste elevråd udfærdige et høringssvar.
Kl. 18.30
1142.
Kvalitetsrapport 2016/2017
Hermed fremsendes - som aftalt - Kvalitetsrapporten på skoleområdet 2016/17. I bedes fremsende kvalitetsrapporten til jeres skolebestyrelse, så de kan udarbejde en udtalelse herom.
Deadline: Skolebestyrelsernes udtalelser sendes til fagsekretariatet senest lørdag den 17. februar 2018. Grunden til, at svarfristen er den 17. februar skyldes, at de politiske møder foregår
tidligt i marts 2018.
- Se bilag
- Udkastet rettes til og indsendes.
Kl. 18.45
1143.
Videoinvitation til Skolebestyrelsens Årsmøde
- Udkast godkendt
Kl. 18.50
1144.
Meddelelser
Kl. 18.55
1145.
Eventuelt

Skovbyskolen, den 30.01.2018
Med venlig hilsen
Søren Niss Petersen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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