Referat fra Skolebestyrelsesmøde og fællesmøde
Skoleåret 2019/20
Mødet afholdes torsdag d. 28. november 2019 fra kl 18.30 – 21.30 på Rolf Krake Skolen.
Afbud fra:
Emne

Hvad skal vi udrette

Proces

Orientering omkring
budget 2020 mv.

Opfølgning på budget
2020. Det har nu været
drøftet i Børn- og Unge
udvalget

Punktet er til
orientering

1.

2.

Tid:
10 min.

Intet nyt vedr. budget 2020. Punktet er stadigvæk til politisk
behandling.

15 min.

Tilbagemelding fra
Klyngemøderne

Der har været afholdt
klyngemøder for
profilrådene.
De tre profilråd
udveksler erfaringer.

Punktet er til
drøftelse

Beslutning

Oplevelse af en god aften sammen med udvalget. Følgende
punkter temaer kom op på det de lokale skoler, i forhold til
børne- og ungepolitikken. Fra følgende skoler var temaerne:
Rolf Krake Skolen:
- Tættere kobling mellem styrke og almen klasserne
- Profilen, en ny fælles skole med scienceretning (FN´s
- verdens mål og forbundethed)
- Venskabsklasser
- Legepatrulje
Nørre Boulevard Skolen:
- Drøftelser omkring hvorhenne man er i arbejdet med
politikken. Profilen omkring krop og bevægelse.
Sønderlandsskolen:
- Arbejder med et løbende tema omkring sprog og
adfærd.
- Klasserumsledelse og relations arbejde.

Spændende at se den store forskel i mellem skolerne og
institutionerne i kommunen. Profilrådende oplevede det
som en god aften.

3.

10 min.
Tilbagemelding fra Børnog Unge udvalget

Udvalget har fremsendt
svar på
skolebestyrelsens
bekymring omkring den
manglende SFO bus.

Drøftelse af svaret tilbage fra udvalget. Drøftelse af de indsatser
der nu forsøges etableres i og omkring Trivselshuset.
Forældrene ønsker op på denne her udviklingen. Forældrene
ønsker at punktets genoptages på skolebestyrelsens dagsorden.

Punktet er til
orientering

Herefter overgår mødet
til et ordinært
skolebestyrelsesmøde

1.

1 min.
Godkendelse af referat

Referatet fra sidste
møde skal til
godkendelse

Godkendelse

Godkendt

2.

15 min.

Valgperiodens længde

Hvad er regler og
muligheder i
forlængelse af den nye
styrelsesvedtægt?

Punktet er til
drøftelse

Deltagere: Casper Hansen, Solvejg Jensen, Lise , Steen Brander,
Jeanette Salmansen, Hanne, Anne Toft, Hans Erik Cotoi-Toft,
Daniel Søgaard, Jonny TR sønderland, Dorte Frejo, Søren
Lyngklip, Maria Braae, Carsten Baun og Ole Priess.
Bestyrelsen drøfter muligheden for at valgperiodens længde er
2 år, dette sættes i værk fra år 2022. Forholdende for
valgperioderne undersøges til næste gang.
Bestyrelsen ønsker, at punktet er til beslutning næste gang.

3.

10 min.
- Drøftelse omkring undervisningseffekt
- Kommende skoleindskrivning 6. januar – 19. januar 2020

Orienteringspunkter

8.

5 min

Eventuelt

Ikke noget til eventuelt.
Kommende punkter:
 Hvordan får bestyrelsen gjort opmærksom på sig selv
og sit arbejde?
 Punkt omkring børn i trekanten, som ikke går i SFO
 Valgperiodens længde
 Budget 2020
Der skal følges op på oplysninger på hjemmesiden. Medlemmer
i bestyrelsen, kontaktoplysninger m.m.

