Skolebestyrelsesmøde
Skalmejeskolen, onsdag d. 14. august 2019
Deltagere:

Afbud:
Fraværende:
Mødedatoer:
Referent:

Forældrerepræsentanter: Almind, Tina, Kim, Majbrit, Martin, Christina og Esben
Medarbejderrepræsentanter: Helle og Pia
Ledelsen: Tina og Anita
Elevrådet: ikke valgt endnu

14/8,
Anita

Mødeleder:

Dagsorden:
0. Godkendelse af referat 6. juni 2019
1.

Velkommen til alle

2.

Konstituering og datoer for kommende skoleår

3.

Skolen:
-SFO
- 6.årg. cykle til hallen
- ny stilling

Mødetidspunkt: kl. 17-19
Almind
Referat:
Månedens sang blev sunget.
Referatet blev godkendt.
Charlotte Hagelskjær, koordinerende pædagog for SFO er
med til mødet i dag.
Ny formand er valgt: Almind
Ny næstformand er valgt: Martin
Mødedatoer for dette skoleår: 14/8, 3/9, 10/10, 11/12 (til kl.
20.00) i 2019. 5/2, 19/3, 23/4 og 11/6 (til kl. 20.00) i 2020
Ledelsen: God skolestart og god opstart af SFO.
SFO: Der har været få udmeldinger, men ikke så mange som
forventet. Pt. er der 114 børn i SFO. Planer om at udvide
udelivet i SFO - bl.a. ved et nyt skur.
Udfordret da Aula er ikke klar og Nembørn ikke kan bruges.
Skalmejeskolens SFO afholder et stort sæbekasseløb for
kommunens SFOer.
Flere medarbejder i SFOen har timer eller vikartimer i
skoledelen.
Skoleledelsen undersøger om børn i 6. klasse selv må køre
hjem fra hallen efter idræt.

4.

Forældremøder, fordeling af bestyrelsesrepræsentanter til
klasserne

5.

Fonde v Christina

6.

Meddelelser:
• Medarbejdere - SFO
- skole
• Skoleledelsen
• Bestyrelsen

7.

Evt.

Punkter til næste møde:

Vi ansætter en trivselsvejleder, som kan hjælpe lærere og
pædagoger med at løfte inklusionsopgaverne.
Ledelsen udarbejder et stillingsopslag.
Bestyrelsesrepræsentanter
0. årgang: Christina
1. årgang: Almind
2. årgang: Majbritt
3. årgang: Tina
4. årgang: Martin
5. årgang: Esben
6. årgang: Kim
Arbejdsgruppe omkring fonde: Christina og Kim
Ansøger om midler til vores legeplads.
Ansøgninger er sendt ud og flere på vej.
Forslag om at søge donationer ved lokale erhvervsdrivende.
SFO: glad for fusionen med skolen.
Skole: Glad for SFO er på plads.
Glad for det nye samarbejde. God skolestart. Positiv
stemning.
Skoleledelse: Velkommen til SFO.
Vi håber at komme med i et musikprojekt, hvor
der pt ansøges om midler fra AP Møller fonden.
Aula er udsat til uge 43. Aula bliver nu brugt til
intern kommunikation.
Bestyrelsen: Samrådsmøde den 28. august om
Skolebudgetterne.
Ny centerleder for skolerne.
Tour de bestyrelse kommer i efteråret

Drøftelse af princip om kommunikation

