Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde torsdag d. 25. februar 2016
kl. 18.00 på Vilhelmsro afd.
Mødeleder: Jens Bernhardt
Afbud: Pernille Aagaard, Gorm Priem, Palle Wulff
Uden afbud: Valdemar Kuhl
Kom for sent:

47. Godkendelse af referat og dagsorden

Godkendt

48. Seminar 17.3.16
Seminaret afholdes den 17. marts 2016 i tidsrummet
15.30-22.00 på Comwell/Borupgaard i Snekkersten.

Oplægget blev gennemgået. Det på
mødet udleverede inspirationspapir
fra Leo og en drøftelse danner
grundlag for et tilpasset oplæg med
fokus på bl.a. dannelse og fremtidens unge, der udsendes før seminaret.

Oplæg til indhold på seminar og input drøftes. Oplægget
skal indeholde en kort status over skolebestyrelsens arbejde indtil videre, herunder gældende principper.
Har alle overvejet og eventuelt har forslag til en relevant
oplægsholder, der kan sætte scenen på seminaret?

Proces for mødet blev godkendt.
Det er aftalt, at Jens og Susanne
finder en ekstern oplægsholder, der
inspirerer til skolebestyrelsens drøftelser i overensstemmelse med oplægget.

49. Principper - fortsat
Skolebestyrelsen har udarbejdet
Vi er igennem behandlinger af de principper SKB har ønfølgende principper:
sket. Alle principper er tilgængelige på hjemmesiden incl.
værdigrundlag.
 Skole hjem samarbejdet
Det er dog til stadighed et forestående arbejde. Derfor
 Lejrskole
ønsker skolebestyrelsen at drøfte nye principper, - forelø UUV og lektiehjælp
bige emner er:
 Cykelhjelm
- Bevægelse
 Frivillige forældrebidrag
 Kommunikation og branding
Det er aftalt, at Susanne udarbejder
forslag til yderligere to principper til
næste møde:



Åben Skole
Inklusion

Tilbage står (indtil videre):



Bevægelse
Lærer / pædagogsamarbejde
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Skoledagens organisering



Kompetenceudvikling
/undervisningsmiljø
International dimension
Talentudvikling




50. 10. klasse
Skolebestyrelsen tog punktet til efVi planlægger pt. en opstart af 10. kl. på Vilhelmsro med
terretning.
virkning fra den 1.8.2017. Der arbejdes pt. med en forberedelsesplan, hvori alle relevante deltagere inviteres. På
baggrund af dette arbejde præciseres det vores 10. Kl.
Tilbud. Skolebestyrelsen orienteres løbende.
Vi satser pt. på en 10.klasse som ligger mellem det en
efterskole og en alm. 10. Klasse tilbyder.

51. Kvalitetsrapport
Der udleveres et endeligt eksemplar, - nu med skolebestyrelsens bemærkninger

Rapporten udleveres den 17. marts
på seminaret.

52. Årsplan
I april skal vi aflevere årsrapport 2016. Vi har i LU besluttet at inddrage tydeligere i år. Dette primært via matrikelmøder.
Skolebestyrelsen inviteres ligeledes til at komme med
input til overskrifter på årets årsplan. Vigtige overskrifter
er pt. Værdidebatten i efteråret, 10 kl. Forberedelse, videreuddannelse i forlængelse af erfaringerne fra Planteavlsstationen.

Skolebestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

53. Forslag om frivillige ældre i læseundervisningen.
Ressourcecenteret har foreslået at inddrage ældre/ pensionister, i øvelsesfasen ifm læsetræning. Ledelses anbefaler forslaget. Se bilag.

Skolebestyrelsen ønsker, at der arbejdes videre med ideen om at inddrage frivillige I undervisningen.

54. Orientering fra
Formand:
Skoleleder:
Elevrådsformand:

Skoleleder orienterede om, at skolen pr. 1. marts registrerer elevfravær i 7.-9. klasse i samtlige lektioner, og sms vil ved registrering automatisk sendes til både elev og
forældre. Der udsendes information
til forældrene herom.

55. Eventuelt

I perioden for Palles fravær vil AnnMette imidlertid overtage formandsposten.
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Mødet slut kl. 19.10
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Palle Wulff
_____________________________
Gorm Priem
_____________________________
Jesper Mortensen
_____________________________
Ann-Mette Lyng Larsen
_____________________________
Dorthe Klamer
_____________________________
Gitte Ulriksen
_____________________________
Mikkel Ilve
____________________________
Steffen Thommesen
_____________________________
Lærer Pernille Aagaard
_____________________________
Lærer – Camilla Karlsen
_____________________________
Lærer – ledig
_____________________________
Eksternt medlem Leo Knudsen
____________________________
Eksternt medlem – ledig
____________________________
Elevrep. – Valdemar Kühl
_____________________________
Elevrep. – Anne-Marie Jespersen
_____________________________
Elevrep. suppleant Mads S. Nielsen
_____________________________
Suppleant Mads Baandhøj
_____________________________
Skoleleder: Jens Bernhardt
_____________________________
Souschef: Susanne Bremer
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