Deltagere:
Fravær:
Sted:
Tid:

Skolebestyrelsen. Hvis suppleanterne ønsker
at deltage, må de meget gerne give besked til
Benjamin med hensyn til bestilling af mad
Madam Bagger
Onsdag d. 16. juni 2020 kl. 17:00 - 20:00

Ansvar for dagsorden:
Referent:
Forplejning
Mødeleder:
Bilag:

Benjamin
Jacob
Middag kl. 18:00
Vælges på mødet

Pkt./tid
1
5 min

Indhold (samt beskrivelse)
Godkendelse af dagsorden
- Beslutning vedrørende menu.

Fremlægger
Mødeleder

BESLUTNING
DRØFTELSE
ORIENTERING

Dagsorden til møde i skolebestyrelsen

X

[17:00-17:05]

Referat
2
15 min.
[17:05-17:20]

Referat

Dagsorden godkendt.
Orientering omkring planlægningen af det kommende skoleår
herunder:
 Orientering om elevantal
 Orientering om skolens økonomi
 Orientering om nyansættelser/personaleantal
 Orientering om Bestyrelsens møder det kommende skoleår.

Benjamin

X

Benjamin/
Tina

X

Benjamin orienterede det stigende elevtal. Det betyder at skolens
økonomi er rigtig god.
Vi har slået 10 stillinger op –
1 pædagog i indskolingen
1 pædagog i ask
1 pædagogisk asst. i ask
1 lærer i udskolingen
1 pædagog i udskolingen
2 pædagoger i børnehaven.
Vi har allerede modtaget mange henvendelser for interesserede
ansøgere.
Benjamin udsender datoer for bestyrelsesmøder.

3
5 min.

Orientering om børnehaven

[17:20-17:25]

Referat

Benjamin orienterede om børnehaven – hvad er status? Vi åbner en
specialbørnehave §32. Vi får 6 pladser på Storebæltskolen. Børnene
der starter er fra 3 til 6 år. Medarbejderne starter 1. august. Vi har
ansat 2 pædagoger indtil videre. Vi har slået en stilling op efter en

4
5 min.

pædagogisk asst. 1 oktober ansættes yderligere en medarbejder.
Derudover søger vi en fysioterapeut som vi skal dele med
Benedictevejen Børnehave.
En del medarbejdere fra skolen vil hjælpe i opstarten – Morten og
Anne skal holde forskellige oplæg for de nye medarbejdere.
Der skal laves en masse praktiske ting før børnehaven er klar.
Musiklokalet bygges om til børnehave.
Tina og Benjamin kommer til stå for den daglige ledelse af
børnehaven.
Spørgsmål: skal børnehaven være repræsenteret i skolebestyrelsen?
Orientering om opførelse af multihus

Benjamin

X

[17:25-17:30]

Referat

5
15 min.
[17:30-17:45]

Referat

6
15 min
[17:45-18:00]

Referat

Da vi kommer til at mangle et musiklokale, har vi lavet tegninger til
et nyt multihus. Det skal efter planen stå, hvor det gamle mooncar
hus står. Huset skal netop være et multi hus med mange forskellige
muligheder. PT vælter det frem med ideer. Vi har fundet økonomien
til projektet og tegningerne r på plads. Nu handler det om at finde
de rette håndværkere. Vi vil gerne i gang på denne side jul.
Drøftelse af ”Skoleplanen” (Vedhæftet)
Ledelsesteamet giver en orientering om ”Skoleplanen” som er et nyt
dialogværktøj som de danske skoler skal bruge jf. centrale
bestemmerser, som er besluttet i forbindelse med lærernes seneste
arbejdstidsaftale.
Benjamin fortalte kort om skoleplanen. Benjamin fortalte om
skolens indsatsområdet:
Storebæltskolen 2.0 – hvor vi kigger på vores praksis, forholder os
undrende til vores dagligdag, vores undervisning og vores
samarbejde med forældrene.
Videreudvikling af den faglige kapacitet på de enkelte afdelinger og
på skolen som helhed.
Benjamin, Tina og Jacob orienterede om de enkelte afdelingers
indsatsområder.
Skoleplanen skal udarbejdes hvert år.
Efterretninger vedrørende:






Personalemøder
MED-udvalg
Slagelse kommune
Elevråd
Skolebestyrelsen
 Ledelsen

Et resultat af corona er, at vi har drøftet, hvordan vores
morgensamling skal se ud i det kommende skoleår. Vi gør det
anderledes til næste år, så det ikke er hver dag vi har fælles

Benjamin

Alle

X

X

morgensamling. Fremadrettet har vi fælles morgensamling hver
fredag.

7
[18:00-]

Skolebestyrelsen roste skolens indsats i forbindelse med Covid19.
Ønske om, at det er ledelsen der melder ud i forhold til skift mellem
afdelinger. Et ønske om mere information, når der laves større
ændringer – gerne fra ledelsen.
Tak til Anja for indsatsen i bestyrelsesarbejdet og til
ansættelsessamtaler.
Tak for endnu et godt skoleår
Bestyrelsen afslutter dette skoleår med en let anretning.

Benjamin

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.

