11. november 2015

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde
tirsdag den 10. november kl. 18.00-19.00

Tilstede: Torben Pedersen, Anne Marie Nedergaard, Anja Mandrup Hansen, Søren A Jensen, Lars Enevoldsen, Peter Fritsche, Jakob Ulrik, Christina Landler (p), Maria Jensen (p), Frederik Halkjær Andersen (e),
Sidsel Hvidtfeldt Rasmussen (e), Anders Norup(l), Susanne B Pedersen(l) og Preben Kyneb(l)
(e)=elevrådsrepræsentant, (l)=ledelse, (p)=personalerepræsentant, (s)=suppleant
Afbud: Peter, Jakob, Christina

1.

Godkendelse af dagsorden
Indstilling: at dagsordenen godkendes
Beslutning: godkendt

2.

Valg af ordstyrer
Indstilling: At Søren vælges som ordstyrer
Beslutning: besluttet som indstillet

3.

Valg af indlæg til Nyhedsbrev fra Klarup Skole
Indstilling: At Lars vælges som referent, og at der besluttes, hvad Lars skal skrive om
Beslutning: der skrives om strategi-og visionsdrøftelse

4.

Nyt fra elevrådsrepræsentanterne
Elevrådet orienterer.
Indstilling: At orienteringen tages til efterretning
Beslutning: orientering taget til efterretning

5.

Høring specialklassestruktur
Skolebestyrelsen kan afgive høringssvar til den foreslåede ændring af specialklassestrukturen
Indstilling: At bestyrelsen drøfter om og i givet fald hvad, der skal stå i et ledelsesansvar.
Beslutning: Der afgives ikke høringssvar

6.

Lektiecafé
Medlem af skolebestyrelsen, Lars Enevoldsen, har bedt om at få dette punkt på.
Indstilling: At skolebestyrelsen drøfter ovenstående.
Beslutning: Punktet drøftet og henvendelsen taget til efterretning

7.

Strategi- og visionsdrøftelse
På sidste bestyrelsesmøde havde hvert skolebestyrelsesmedlem tænkt tanker i forhold til ovenstående. Det fremgår af vedhæftede bilag. Skolens ledelse har drøftet dette i forskellige personalefora. Herfra er anbefalingen, at der vælges nogle punkter, som hænger sammen med det arbejde, der allerede er i gang. Desuden anbefales der en tæt involvering af personalet i den kommende proces. Personalet anbefaler ligeledes, at bestyrelsen fremover deltager mere aktivt på forældremøderne, hvor bestyrelsen melder deres vision ud.
På indholdssiden har ledelsen samlet sammen på personalets input og foreslår tre hovedoverskrifter, som fremgår af bilaget.
Indstilling:

- At de tre hovedoverskrifter drøftes, tilrettes og vedtages
- At næste skridt drøftes og vedtages.
Beslutning: Frem mod næste møde besluttes følgende:
 Overvejelse ift om udgangspunkt er formuleringer fra personale/ledelse eller formulering jf.
den kommunale vision. Bestyrelsens medlemmer forbereder forslag til konkrete forslag
mhp udformning af ideer/idekatalog. Under mødet i december drøftes videre, hvordan
processen bør se ud mht. struktur, deltagere, tidspunkt mv.
8.

Meddelelser
Formanden: Borgermøde 03.11
Skoleledelsen: Svar fra skoledirektør Martin Østergård på henvendelse om fysiske rammer (bilag), forberedelse af det efterfølgende møde med klasseforældrerådene; meddelelse vedr. skolebestyrelsesvalg 2016; orientering om situation blandt personalet vedr. arbejdsglæde/oplevelsen af
arbejdstyngde; orientering vedr. legepladsudvalg.
Medarbejderne:
Andre:
Beslutning:

9.

Eventuelt
Beslutning:

10.

Lukket punkt
Beslutning:

Møderækken 2015/16: 10.11, 08.12, 12.01, 09.02, 08.03, 12.04, 10.05, 14.06 kl. 18.00-20.00

