Deltagere:
Fravær:
Sted:
Tid:

Skolebestyrelsen
Line Arlet
Storebæltskolen lokale A11
Tirsdag d. 09. april 2019 kl. 17:30 -19:30

Ansvar for dagsorden:
Referent:
Forplejning
Mødeleder:

Benjamin
Tina
Let anretning kl. 18:05
Anja

BESLUTNING
DRØFTELSE
ORIENTERING

Referat fra møde i skolebestyrelsen
Pkt./tid
A
5 min

Indhold (samt beskrivelse)
Godkendelse af dagsorden

Fremlægger
Mødeleder

Referat
1
5 min.

Godkendt
Orientering om skolens økonomi
Opfølgning fra sidste møde

Benjamin

X

Benjamin

X

X

[17:30-17:35]

[17:35-17:40]

Benjamin giver derudover en orientering vedrørende:
- Skolens generelle økonomi
- Det forventede elevantal pr. 1. august 2019
Referat

Kort orientering omkring skolens økonomi, som forventes, at kunne
hænge sammen i kommende skoleår på trods af besparelser.
Vi forventer 78 elever i kommende skoleår

2
15 min.

Orientering vedrørende:

Referat

p-møder:
intet nyt
MED-udvalg:
Orientering om indsatsen om udarbejdelse af overordnede
retningslinjer for skolens aktiviteter.
Opstart på planlægning af kommende skoleår.
Pædagogisk weekend
Befordringsskema
Lærernes arbejdstid og det tilknyttede forståelsespapir.

[17:40-17:55]

Personalemøder
MED-udvalg
Slagelse kommune
Elevråd
Skolebestyrelsen
Ledelsesteamet (herunder orientering om ansættelse og visitering)
 Andet







Slagelse kommune
Intet nyt
Elevråd
Har ansvar for fredagens Rynkebyløbet og andre aktiviteter
Skolebestyrelsen
Der opfordres til at tilmelding til sommerferie bliver udsendt med
alle ugens dage, så der er mulighed for at melde til og fra på de
enkelte dage og uger.
Ledelsesteamet
Storebæltskolen har afholdt IPAD-vision torsdag d. 4. april, en
kæmpe succes.
Skolen fejrede eleven Frederik Johansen, som vandt flere medaljer i
svømning ved de para-olympiske lege.
7-8B har vundet en konkurrence i Bilka ved indsamling af affald i
lokalområdet.
Motionslokalet er nu færdiggjort og er blevet indviet i dag.
Udskolingen
9-10 A har afholdt afgangsprøver, hvor forældre var inviteret og
skoleledelsen fungerede som censor.
De øvrige klasser i udskolingen og i ASK klasserne har ligeledes
arbejdet med projekter og har fremlagt for hinanden og for ledelsen.
3
10 min.

Valg af skolefotograf
På vores sidste møde drøftede vi to forskellige forslag vedrørende
skolefotograf. Under dette punkt, vil ledelsesteamet anbefale, at
bestyrelse tager en beslutning om, hvem vi skal bruge som fotograf
næste år, da vi ellers risikere, at vi ikke kan få den fotograf
bestyrelsen gerne vil have.

Referat

Skolebestyrelsen har besluttet at give opgaven til Odense Skolefoto.
Der bliver lavet en 1 årig aftale.
Let anretning i personalerummet

[17:55-18:05]

4
30 min.

Jacob

X

Alle

[18:05-18:35]

5
30 min.

Oplæg vedrørende Bestyrelsens opgaver
Efter aftale med Peter vil Benjamin give et kort oplæg vedrørende de
opgaver som en skolebestyrelse med fordel kan engagere sig i. Formålet
med oplægget er, at drøfte bestyrelsens fremtidige arbejde. Punktet er
udsat fra sidste møde.

Referat

Benjamin orienterer om de opgaver, som bestyrelsen kan engagere sig i.
Bestyrelsen drøftede talte om hvilke forventninger man kan have til
hinanden i skolebestyrelsen og hvilke retningslinjer, der er gældende for
skolebestyrelsens arbejde.

[18:35:19:05]

Benjamin

X

6
20 min.

[19:05:19:25]

Referat
7
5 min

[19:25-19:30]

Referat

Skolebestyrelsen fik en kopi af ”Hæfte 1, skolebestyrelsens arbejder
INTRODUKTION”
Benjamin opfordrer bestyrelsen til at undre sig og stille spørgsmål til
praksis - det kan medvirke til at udvikle skolens virksomhed.
Orientering og drøftelse af efteruddannelsesforløb for
medarbejderne.
Skolen har de sidste 3,5 år gennemgået et udviklingsforløb med konsulent
Lene Heckmann. Benjamin giver en orientering om forløbet.

Benjamin orienterer om indholdet i det udviklingsforløb personalet
har arbejdet med de seneste år.
Eventuelt herunder valg af punkter til kommende møder
 Næste møde afholdes d. 18. juni (Sandra er mødeleder)
 Forslag til punkter kan sendes til Benjamin

Benjamin

X X

Benjamin

X

Carl-Erik orienterer om et tilbud til elever med støttebehov om
muligheden for at spille håndbold – Benjamin fik dokumentet og
tager det videre i skoleregi.
Der blev vist et klip fra 9-10As fremlæggelse
Motionslokalet blev præsenteret for bestyrelsen.

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.

