Deltagere:
Fravær:
Sted:
Tid:

Skolebestyrelsen + suppleanter
Madam Bagger; Havnegade 17. B
Tirsdag d. 12. december 2017 kl. 17:00-20:00

Ansvar for dagsorden:
Referent:
Forplejning
Mødeleder:

Gitte/Benjamin
Tina
Frokost kl. 18:00
Gitte

Pkt./tid
A
5 min

Indhold (samt beskrivelse)
Godkendelse af dagsorden

Fremlægger
Mødeleder

BESLUTNING
DRØFTELSE
ORIENTERING

Referat til møde i skolebestyrelsen

X

Godkendt

[17:00-17:05]

1
10 min.

Orientering om diverse ansættelser

Benjamin

X

Benjamin

X

Benjamin

X

[17:05-17:15]

Referat

På skolen er ansat følgende
Vederlagsfri fys: Hannah
ASK: Lærer Sofie
0A: Pædagog Jonas
4B: studerende Nina Rossef ansat fra 1.12-31.5.2018
5-6A Lærer Kalaya

2
10 min.

Istandsættelse af lokaler
 Vi har på vores sidste møde i MED-udvalget drøftet
mulighederne for at istandsætte vores billedkunstlokale og
vores to depotrum, som er nedslidte. Vi vil gerne give
bestyrelsen en orientering om vores ideer.

[17:15-17:25]

Referat
3
5 min.
[17:25-17:30]

Referat

Benjamin orienterer om de lokaler, som er i gang med at blive
istandsat.
Orientering om iPad-vision 2018, specialpædagogisk konference
og idræts-arrangementet på Musholm
 Orientering om tre forestående arrangementer hvor skolen er
vært.
IPad-vision 2018:
De, der kommer til IPad vision bliver præsenteret for de nyeste
trends inden for IT og teknologi. Der kommer fagfolk udefra og
medarbejdere fra skolen, som varetager de workshops, der vil være
præsenteret på arrangementet.
En stor del af skolens elever tager ud af huset denne dag –
yderligere informationer vil komme når vi nærmer os.

4
15 min
[17:30-17:45]

Specialpædagogisk konference: Storebæltskolen lægger hus til en
kommunal konference omkring Inklusion.
25. januar afholder Storebæltskolen og Musholm et
idrætsarrangement for skolens mellemtrin og for mellemtrins elever
fra de øvrige specialskoler.
Orientering vedrørende:

5
10 min

Orientering om skolens økonomi
 Orientering om budget 2017
 Orientering om budget 2018

6
5 min
[17:55-18:00]

Referat

Benjamin

X

Benjamin

X

Benjamin

X

Personalemøder
MED-udvalg
Slagelse kommune
Elevråd
Skolebestyrelsen
Ledelsesteamet
 Andet

Personalemøde:
Skolens voldspolitik blev præsenteret og drøftet.
Der blev arbejdet med pausepolitik for de enkelte klasseteams.
Mellemtrin går Lucia for skolens øvrige elever onsdag d. 13.12.
MED-udvalg:
Intet nyt
Slagelse kommune:
Benjamin orienterer om seneste nyt.
Elevråd:
2X månedens smil, hvor elevrådet har inviteret til fællesspisning og
til online bingo banko. Det er en stor succes hos eleverne.
Skolebestyrelsen:
Intet nyt
Ledelsesteam:
Vi har ansøgt om at oprette et STU tilbud til 2 af vores elever fra
Sprogklassen, som fylder 18 år i januar 2018.
Ansøgningen vil blive behandlet i starten af det nye år.

Referat

X








Referat

[17:45-17:55]

Alle

Skolens takster for 2018 er godkendt i udgangen af november
måned og Benjamin orienterer om det kommende budget.
Orientering om det kommende skolebestyrelsesvalg
Kort orientering om det kommende skolebestyrelsesvalg, som skal
finde sted i perioden onsdag d. 14. marts til onsdag d. 27. juni.
Se bilag
Der skal være bestyrelsesvalg i slutningen af skoleåret og punktet
sættes på dagsorden kommende bestyrelsesmødemøde
Punkter til kommende møder

 Næste møde afholdes d. 20. februar.
 Forslag til punkter kan sendes til Benjamin eller Gitte.
Referat

Det vil være Signe Griffin, som deltager på de næste
bestyrelsesmøder, imens Pia B har orlov.

Sådan holder vi vores møder:
Vi respekterer mødelederen - Vi overholder tiden - Vi holder os til emnet og er relevante - Vi anerkender forskelle i
holdninger og synsvinkler - Vi beskriver punkterne der er på dagsordenen - Vi skriver referatet i dagsordenen
Vi har et ansvar for at bidrage med punkter til møderne - Vi er velforberedte.

