Deltagere:
Fravær:
Sted:
Tid:

Skolebestyrelsen
Carl Erik Hansen
Storebæltskolen lokale A11
Tirsdag d. 28. august 2018 kl. 17:30 -19:30

Ansvar for dagsorden:
Referent:
Forplejning
Mødeleder:

Benjamin
Jacob
Let anretning kl. 18:15
Vælges på mødet

Pkt./tid
A
5 min

Indhold (samt beskrivelse)
Godkendelse af dagsorden

Fremlægger
Mødeleder

Velkommen til de nye medlemmer af Bestyrelsen
Velkommen til Carl Erik Hansen (Forældrerepræsentant) som er
blevet valgt ind i bestyrelsen. Ud over Carl består bestyrelsen af:
Forældrerepræsentant: Anja Martina Lassen, Line Fredskov, Peter
Olsen og Sandra Hallin Poulsen. Suppleant: Leif Erik Grønbæk,
Anja Knudsen og Katarina Duclos Julsdorf. Pia Brandhøj Jensen og
Lonnie Linda Kristiansen (medarbejderrepræsentant)
Tina Petersen, Jacob Deichmann og Benjamin Ejlertsen
(sekretærfunktion)

Benjamin

BESLUTNING
DRØFTELSE
ORIENTERING

Referat fra møde i skolebestyrelsen

X

[17:30-17:35]

1
5 min.
[17:35-17:40]

Referat
2
10 min.
[17:40-17:50]

Referat
3
15 min.
[17:50-18:05]

Referat

Mødeleder Pia Brandhøj Jensen
Konstituering af bestyrelsen herunder valg af formand
Vi skal have valgt en formand, da Gitte er gået ud af bestyrelsen i
forbindelse med at Rasmus stoppede i 10. klasse.
Udsat til næste møde 24/10 2018.
Orientering om starten af skoleåret herunder:
 Orientering om elevantal
 Orientering om skolens økonomi
 Orientering om ansættelser af nye medarbejdere
 Orientering om fysiske udviklingstiltag
-

-

Benjamin orienterede om elevtal – 82 elever pt. Det har
været en rigtig god opstart efter ferien. Pia supplerede.
Lonnie fortalte om forberedelse før ferien.
Benjamin orienterede om skolens økonomi - vi går i nul –
det ser meget fornuftigt ud.
Benjamin fortalte om den læreropsigelse, der kom før
sommerferien. Samt om en pædagog, der har sagt sin stilling
op efter ferien. Vi har valgt at slå to stillinger op – en lærerog en pædagogstilling.

X

Benjamin

Benjamin

X

X

-

4
10 min.

Vi har fået et overblik over, hvor der mangler at blive malet.
Det bliver gjort i uge 42.
Vi har fået installeret et hygiejne toilet på 2. sal. Nu tester vi
det og vurderer om lignende skal installeres flere steder.

Orientering om dialogmøde med Børne- og ungeudvalget
Peter og Benjamin deltog i dialogmødet og giver et kort resume.

Benjamin
Peter

X

[18:00-18:10]

Referat
5
5 min.

Peter og Benjamin fortalte om dialog-mødet. Der blev bl.a.
redegjort for budgettet på mødet.
Valg af mødeleder for de kommende Bestyrelsesmøder:
 D. 24.10.18, 18.12.18, 26.02.18, 09.04.18 og d. 18.06.18

Benjamin

X

[18:10-18:15]

Referat
Spisning
25 min

24/10 Lonnie, 18/12 Peter, 26/2 Sandra, 9/4 Anja, 18/6 Lonnie
Let anretning i personalerummet

Alle

Orientering vedrørende:

Alle

[18:15-18:40]

6
15 min
[18:40-18:55]

Referat








Personalemøder
MED-udvalg
Slagelse kommune
Elevråd
Skolebestyrelsen
Ledelsesteamet
 Andet

-

-

-

Lonnie orienterede om seneste personalemøde. Om
skoleopstart, nyt telefonsystem, serviceniveau ift. blyanter,
linealer m.m., mælk- og frugt ordningen blev også vendt på
personalemødet. Benjamin fortalte, at vi vil forsøge os med
økologisk frugt – købe lidt mindre, men en bedre kvalitet.
Hvordan køber vi ind som personale blev gennemgået. Nota
og ledsagerkort blev præsenteret.
Se pkt. 4.
Pia orienterede - Elevråd starter op 30/8. Vil gerne stå for
både motionsdag og Rynkebyløbet. Pia fortalte om den
beskrivelse, der er tilgængelig på vores hjemmeside om
elevrådet. Elevrådet har været med til at vælge skolens nye
fodboldtøj/sportstøj.
Benjamin orienterede om vores nye talepædagog, som er på
skolen 1 dag om ugen. 3 lærere har fået til opgave at
ordblinde-teste og har fået timer til dette. Benjamin
berettede om Eva og hendes opgave ift. de arabisktalende
elever. Benjamin fortalte om det vederlagsfri fysioterapi. Vi

X

7
20 min
[18:55-19:15]

Referat

8
10 min

leverer flere behandlinger end forventet. Vi har fået et nyt
mødelokale og billedkunstlokalet er færdigt. Vi har haft
indbrud i vores skure. Benjamin fortalte om sygefravær –
tallet er faldet de seneste 13 måneder. Benjamin orienterede
om befordring. Forældrene er gode til at melde fra og
medarbejderne er gode til at registrere fravær.
Orientering om hvordan vi arbejder med elevernes trivsel
Som Benjamin fortalte på det seneste bestyrelsesmøde, har skolen
også i år fået et rigtig godt resultat vedrørende trivselsmålingen. Vi
vil gerne fortælle lidt om, hvordan vi arbejder med trivslen på
skolen, så vi også fremover sikre os at eleverne trives.

Benjamin
mfl.

Benjamin orienterede om skolens trivselsundersøgelse.
Undersøgelsen giver en indikator, men vi skal være mere nysgerrige
på om vores elever trives. De overordnede resultater blev
præsenteret. Storebæltskolen ligger i toppen i undersøgelsen
kommunalt.
Benjamin
Orientering om pædagogisk weekend
Kort orientering om de temaer vi har arbejdet med.
mfl.

X X

X

[19:15-19:25]

Referat
9
5 min
[19:25-19:30]

Pia og Lonnie m. fl. fortalte om indholdet på pædagogisk weekend.
Eventuelt herunder valg af punkter til kommende møder
 Næste møde afholdes d. 24. oktober.
 Forslag til punkter kan sendes til Benjamin

Benjamin

X

Referat
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.

