Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 27. august 2019 kl. 19.00
Tilstede

Peter, Alice, Morten, Karen, Steen, Trine, Suzette, Henrik, Asta
og Ida fra elevrådet, Poul-Erik, Søren J

Afbud

Birgitte, Søren S

Mødeleder Peter
Referent

Søren J.

Referat
1.

Godkendelse af referat.
Godkendt.

2.

Post til skolebestyrelsen.
Invitation til årsmødet rundsendes til bestyrelsen.

3.

Hvordan forholder vi os til lektier i en skole med kortere
skoledage?
Lektier drøftes på afdelingsmøder i september/oktober. Skolebestyrelsen
præsenteres for udkast på et møde i efteråret.

4.

Længden af elevernes frikvarter.
Lærerne primært i 0. til 5. årgang ønsker, at der tilføres
mere tid til frikvarter. Mulighederne for at forlænge
frikvarterne undersøges, hvorefter skolebestyrelsen drøfter
punktet igen.

5.

Vikardækning. Princip.
Punkt drøftet.

6.

Skolens ordensregler.
Drøftet ordensreglerne. De bør udvides med følgende:
 Digital dannelse
 Tale pænt til hinanden
 Henvisning til klassereglerne.

7.

Skolebestyrelsens årshjul 2019.2020.
Drøftet. I skoleåret skal der fokus på:
 Foredrag arrangeres (forslag modtages til næste
skolebestyrelsesmøde)
 Indkalde forældrerepræsentanter til et aftensarrangement.
 Principperne struktureres og drøftes. Oplæg på næste
skolebestyrelsesmøde.
 Valg til skolebestyrelsen – nye kandidater findes.

8.

Forventet regnskab 2019.
Der forventes et underskud på ½ mio. kroner i 2019.
Poul-Erik og Peter kigger BDO-rapporten igennem til næste møde.

9.

Meddelelser fra skoleinspektør og viceskoleinspektør.
Poul-Erik:


Der skal formuleres en ny børne- /ungepolitik. Der arrangeres en
markedsdag i Glamsbjerg den 26. september, som startsignal til
denne.



Også en ny sundhedspolitik skal formuleres for skoler og
institutioner i Assens Kommune.



Skolegården er ny asfalteret. Et udvalg kigger på
”indretningsmuligheder”



Elevprognoserne. Elevtallet er dalende de kommende år.



Ny fraværslov. Ved 15% ulovligt fravær skal det indberettes til
kommunen.
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Søren:


Højsæson for samarbejde med foreninger:
 Pigeraket
 Håndboldkaravanen
 Trivselsdag med walk-and-talk
 10.000 spring på 10 dage



Klar-Parat-Skolestart evalueret. Positive tilbagemeldinger om stor
variation i forløbet. Ved skolestart er eleverne godt forberedt på
skolen og sfo’en.



I uge 35 ansættelse af matematik- og naturfagslærer på mellemtrin.
40 ansøgere til stillingen.

10. Meddelelser

fra formanden.

Intet.
11.

Bordet rundt.
 Der arbejdes i forældreregi på at få ”Natteravne” til byen.
 Hvordan arbejder skolen med projekt Cool Kids? Poul-Erik
undersøger dette.
 Forslag om at forældre i forbindelse med skolefesten kan hente
inspiration til sunde madpakker.

12.

Evt.
Intet.
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