
Skolebestyrelsesmøde	  onsdag	  d.04.02.	  kl.19-‐21	  i	  personalerummet.	  
	  
Referat:	  
1	  Godkendelse	  af	  referat	  
Godkendt	  
	  
2	  Økonomi	  
Skolens	  økonomi	  er	  fin	  	  
	  
3	  Nyt	  fra	  elevråd	  
Har	  ikke	  haft	  møde	  i	  2015,	  men	  talte	  	  meget	  om	  studietid	  før	  jul.	  Det	  er	  svært	  at	  få	  lavet	  noget,	  det	  
er	  sent	  på	  dagen,	  og	  det	  er	  svært,	  når	  der	  ikke	  er	  flere	  lærere.	  Danske	  skole	  elever	  vil	  gerne	  går	  ind	  
og	  hjælpe	  med	  at	  forbedre	  studietiden.	  
Den	  lange	  gang	  er	  grå	  og	  kedelig	  –	  vi	  vil	  arbejde	  videre	  med,	  hvad	  vi	  kan	  gøre,	  for	  at	  det	  bliver	  
mere	  hyggeligt	  at	  gå	  på	  gangen.	  
	  
4	  ”Præsentation	  af	  Skolebestyrelsen”	  –	  forslag	  til	  hjemmesiden/	  Pernille	  
Pernille	  præsenterede,	  hvad	  vil	  være	  en	  god	  ide	  at	  have	  med	  under	  punktet	  Skolebestyrelsen.	  
Præsentationen	  gives	  videre	  til	  CH,	  der	  er	  ved	  at	  udarbejde	  hjemmesiden.	  
	  
5	  Referat	  fra	  Kontaktudvalgene	  
Børneudvalget	  /	  Maja	  	  
Samspillet	  mellem	  Børnehuse	  og	  skoler	  var	  til	  debat.	  Det	  er	  et	  forum,	  hvor	  politikerne	  er	  meget	  
lyttende,	  men	  ikke	  går	  ind	  i	  debatterne.	  
	  
Ungeudvalget	  /	  Trine	  
Fokus	  på	  unge	  mellem	  12-‐18	  år.	  Der	  var	  mange	  bolde	  i	  luften	  –	  hvad	  er	  det	  vi	  vil?	  Hvad	  vil	  vi	  med	  
udvalget?	  Forslag	  om,	  at	  møderne	  skal	  afholdes	  på	  skift	  på	  de	  forskellige	  skoler	  i	  Region	  Vest.	  	  
Der	  blev	  talt	  meget	  om	  studietid,	  lærernes	  forberedelsestid,	  vikarforbrug	  –	  der	  var	  ikke	  mange	  
bolde,	  der	  blev	  grebet.	  Der	  er	  brug	  for	  mere	  struktur	  på	  møderne.	  Hvad	  kan	  vi	  forvente	  os	  af	  
mødet?	  Fint	  forum	  –	  vil	  være	  godt,	  hvis	  vi	  havde	  et	  møde	  op	  til	  ungeudvalgsmøde,	  hvor	  der	  blev	  
talt	  om,	  hvad	  vi	  vil	  bringe	  med	  os	  videre.	  
	  
6	  Evaluering	  af	  skolehjemsamarbejdet	  efter	  reformen	  og	  ny	  arbejdstid	  for	  lærere	  
Folk	  indordner	  sig	  efter	  de	  rammer,	  som	  lærerne	  har	  stukket	  ud	  for	  de	  enkelte	  klasser.	  	  
Skolebestyrelsen	  synes	  ikke,	  at	  det	  er	  en	  god	  ide,	  at	  skolehjemsamtalerne	  afholdes	  som	  cafemøde.	  
Det	  er	  vigtigt,	  at	  skrift	  og	  tale	  supplerer	  hinanden.	  Samtalen	  skal	  ikke	  være	  en	  gentagelse	  af	  
skriftligheden.	  
Skal	  vi	  arbejde	  hen	  mod,	  at	  der	  er	  en	  skolehjemsamtale	  om	  året	  i	  stedet	  for	  to?	  Der	  kunne	  være	  
en	  skriftlig	  elevplan	  som	  udleveres	  i	  efteråret	  og	  en	  samtale	  i	  foråret.	  
	  
7	  Orientering	  
-‐ Forårs-‐SFO	  

76	  nye	  elever	  1.	  marts.	  Personalenormeringen	  er	  god	  i	  år.	  Der	  kommer	  to	  pædagoger	  fra	  to	  
forskellige	  Børnehuse	  i	  området,	  som	  skal	  være	  med	  til	  at	  starte	  forårs-‐SFO’en	  op.	  



-‐ Legeplads	  på	  Tarupgaardsvej	  
Der	  er	  holdt	  et	  møde	  med	  Bygningsrenoveringen.	  Der	  er	  sat	  penge	  af	  til	  legepladsen,	  og	  
processen	  sættes	  i	  gang	  nu.	  Elevrådet	  bliver	  inddraget,	  når	  tid	  er.	  
	  

-‐ Personalesituationen	  
Der	  er	  opslået	  en	  stilling	  som	  inklusionspædagog.	  Inklusionspædagogen	  skal	  som	  
udgangspunkt	  være	  sparringspartner	  for	  mellemtrinnet.	  

	  
-‐ Reformen	  aktuelt	  

Er	  rundet	  løbende	  gennem	  mødet.	  
	  

-‐ Andet	  
	  

	  
8	  Evt.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Næste	  møde	  er	  13.04.15	  


