Skolebestyrelsesmøde
Skalmejeskolen, mandag den 13. juni kl. 17.15 – 19.15 (Herefter spisning)
Deltagere:

Afbud:
Fraværende:
Mødedatoer:
Referent:
Dagsorden:
0.

Forældrerepræsentanter: Majbrit, Martin, Christina, Ninna og Kirsten
Suppleanter: Kasper
Medarbejderrepræsentanter: Lene S. og Pia
Ledelsen: Anita og Rikke
Elevrådet: Sille og Mikkel
Kirsten
Mødetidspunkt 17.15-19.15
11/8, 15/9, 13/10, 11/11, 16/12 (17.15-20.00), 26/1, 2/3, 25/4, 13/6 (17.15-19.15)
Anita
Mødeleder:
Martin

Elevrådet

17.15-17.20
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde

17.15 – 17.20
2.

(B)
Meddelelser:
• Medarbejdere SFO
• Medarbejdere Skole
• Skoleledelsen
• Bestyrelsen
• Støtteforeningen

17.20 – 17.40

(O)

Referat:
Elevrådet fortalte om elevernes ønsker til legepladsen. De
har lavet en større undersøgelse blandt alle elever.
Elevrådet fortalte også om en kommende undersøgelse af
elevernes arbejdsmiljø.
Referatet blev godkendt.

SFO: afslutningstur for 4. årgang. Deltaget med 43 i SFOs
fodboldturnering. Udskiftning af pædagogmedhjælpere.
Kommet godt i gang med førskolegruppen. PT 171 børn i
SFOen. Pia bliver som repræsentant for SFO.
Skole: Helle bliver repræsentant for skolen i det næste
skoleår. Travlt med skoleårets afslutning. Glade for vores
nye skoleleder.
Ledelsen: Rikke kommet godt i gang. Har samtaler med alle
medarbejdere. Planlægning af næste skoleår fylder meget.
Skalmejefest, Skalmejesamlinger og en lille forårskoncert.
Alle årgangenes lærere deltager i læringskonferencer om
elevernes faglige niveau. I sommerferien begynder
håndværkere med at renovere vores facader. I sommerferien

3.
17.40 – 17.50
4.
17.50 – 18.00

Økonomi - opfølgning
/Anita
(O)
Skoleårets planlægning
1. Skoleplan – forventede fokusområder i
det kommende skoleår
2. Ansættelser
3. Aftale i forhold til forelæggelse af
skolens skema for skolebestyrelsen og
udtalelse dertil

lukker vi for gennemgang mellem parkeringspladsen og
Rønne allé, da der ikke er skolebus.
Bestyrelsen: Valget vel overstået. Ros til medarbejdere og
bestyrelsen for det store arbejde i dette skoleår.
Støtteforeningen: har delt flyers ud til husstandene i
skoledistriktet og fået økonomisk støtte fra lokale firmaer.
Klatrestativet er taget i brug og vil blive markeret senere.
Støtteforeningen har tegnet ”leg på streg” op i skolegården.
Der bliver stadig søgt fonde mm.
Anita gennemgik skolens og SFOs aktuelle regnskab for
2022.
Rikke gennemgik næste års skoleplan, som er et
samarbejdsredskab mellem lærere og ledelsen.
Rikke orienterede om kommende ansættelser.
Skemaerne for næste skoleår blev godkendt.

Anita og Rikke
18.00 – 18.10

(O, D, B)
Pause

5.
18.10 - 18.20

Evaluering af skolebestyrelsesvalget
/Martin
(D)

Der stillede 7 kandidater op til 5 poster, så der er afholdt
kampvalg. 55 forældre har afgivet stemme. (20%)
Christina, Lisa, Kenneth, Martin T og Inge er valgt ind.
Steffen er blevet 1. suppleant og Debbie blev 2. suppleant.
Godt initiativ med at invitere forældrene ind i forbindelse
med afhentning i SFO.
Det virker godt at ”prikke” nogle forældre, for at få dem til at
stille op.

6.
18.20 – 18.30

God opstart for den nye skolebestyrelse?
Hvordan kommer vi godt i gang?
/Rikke (og Martin)
(D)

7.
18.30 – 18.40

8.
18.40 – 18.55

9.
18.55 – 19.10

10.
19.10 – 19.15

Skolebestyrelsens årsberetning
Årsberetningen beskriver i korthed de
aktiviteter, som skolen har haft i gang inden
for det sidste år, og eventuelt hvad
skolebestyrelsen arbejder med og planlægger
at ville arbejde med i det kommende skoleår.
Hvad skal med?
/Martin
(D)
Skolebestyrelsens årshjul 2022 – 2023
/Rikke
(D)
Skolebestyrelsens forældrevalgtes
deltagelse i de kommende
forældremøder
1. Indhold
2. Fordeling af klasser
/Martin

Der skal laves en ny forretningsorden for skolebestyrelsen,
da bestyrelsen udvides fra 5 til 7 forældrevalgte.
Foreningen Skole og forældre har gode materialer, som der
kan benyttes.
Ønske om at klæde de nye medlemmer godt på i
skolebestyrelsesarbejdet.
Drøftelse af skolebestyrelsens fremtidige arbejde og
dagsordenen til første møde.
Punkter:
• Ny skoleleder
• Støtteforeningen og klatrestativ
• Malet færdig
• Pædagogisk weekend og pædagogiske idealer
• Skalmejesamlinger og Skalmejefest igen
• T-shirt til alle
• Corona overstået
• Fremover: arbejde med principper
Rikke viste forskellige forslag til et årshjul.
Til det første møde udarbejder Martin og Rikke et årshjul
med de vigtigste emner, som der herefter kan arbejdes
videre i.
Forældremøderne starter op fælles, hvor Skolebestyrelsen
fortæller om deres arbejde:
0. – 1.: Ninna
2. - 3.: Martin
4. – 5.: Christina
6.: Christina

(D, B)

Martin og Rikke laver en lille PowerPoint med udgangspunkt i
det tidligere materiale.

Evt.

Det første møde efter sommerferien: 17.8 kl. 17.15-19.15.

(O = orientering, D = drøftelse, B = beslutning)

