Deltagere:
Fravær:
Sted:
Tid:

Skolebestyrelsen + suppleanter
Lonnie,
Madam Bagger; Havnegade 17. B
Tirsdag d. 18. december 2018 kl. 17:00-20:00

Ansvar for dagsorden:
Referent:
Forplejning
Mødeleder:

Gitte/Benjamin
Tina
Frokost kl. 18:00
Peter

Pkt./tid
A
5 min

Indhold (samt beskrivelse)
Godkendelse af dagsorden

Fremlægger
Mødeleder

Konstituering af skolebestyrelsen
Der skal vælges en formand til Bestyrelsen. Punktet udsat fra sidste
møde.
Bestyrelsen præsenteres og Peter Olsen blev valgt til formand for
skolebestyrelsen.
Orientering om diverse ansættelser herunder orientering om
udvidelse af vores ASK-tilbud

Benjamin

BESLUTNING
DRØFTELSE
ORIENTERING

Referat fra møde i skolebestyrelsen

X

[17:00-17:05]

Referat
1
10 min.

[17:05-17:15]

Referat
2
10 min.

[17:15-17:25]

Referat

3
10 min.

[17:25-17:35]

Referat

4
10 min.

[17:35-17:45]

Referat
5
10 min

[17:45-17:55]

X

Tina/Jacob

X

Jacob

X

Orientering om måling af medarbejdernes trivsel og sygefravær

Benjamin

X

Benjamin orienterer fra den seneste måling af personalets APV.
Bestyrelsen præsenteres for resultater af undersøgelsen, som ser
rigtig godt ud.
Orientering vedrørende:

Alle

X

Ansættelser på Mellemtrin, udskoling og ASK tilbud.
Der er blevet ansat nye medarbejdere til vores afdelinger, ligesom
ASK tilbud er ved at blive udvidet til 3 klasser, da der er kommet
tilgang af nye elever
Evaluering af skolebilleder
Bestyrelsen blev orienteret omkring de skolebilleder, som blev taget
i dette skoleår.
Der er blandede oplevelser af de modtagne billeder fra forældrene.
Vi rekvirere 2-3 tilbud på fotografering og på næstkommende
bestyrelsesmøde tages en endelig beslutning for næste fotografering.

1.
2.
3.
4.
5.

Personalemøder
MED-udvalg
Slagelse kommune
Elevråd
Skolebestyrelsen

Referat

6. Ledelsesteamet
7. Andet

Pkt. 1-3:
intet nyt
Pkt. 4:
elevrådet har afholdt en rigtig god trivselsdag med biograf.
Pkt. 5:
intet nyt
Pkt. 6:
afdelingslederne arbejder med HPT, hvor der er sat fokus på
udvikling af samarbejde på tværs.
Pkt. 7:
Vi har nogle rigtig gode interne kompetencer – f.eks. vores
skolekonsulent, som lige har afholdt uddannelseseftermiddage for
alle medarbejdere, med nærværende og relevant indhold, som
medarbejderne kan tage med direkte ud i hverdagen.
Storebæltskolen danner rammen for et stort pædagogisk
arrangement, hvor Bo Hejlskov kommer og holder oplæg.
Skolens træningslokale er ved at blive opgraderet med nye
træningsredskaber, som benyttes af eleverne i hverdagen.

6
4 min

[17:55-17:59]

Orientering om skolens økonomi
 Orientering om budget 2018
 Orientering om budget 2019

Referat
7
1 min

Benjamin orienterer bestyrelsen om skolens budget
Punkter til kommende møder
 Næste møde afholdes d. 5. februar 2019

Referat

Skolefoto skal besluttes.

[17:59-18:00]

Benjamin

X

Benjamin

X

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.

