Skolebestyrelsen

Veksø 18. maj 2018
(Senest redigeret)
Onsdag den 23. maj 2018 kl. 18.00 – 21.00 i personalerummet

Deltagere: Lars (formand), Mette, Gitte, Maria, Maria, Nanna, Inge, Pelle, René, Lene
Dagsorden

1.

Elevrådet

2.

Meddelelser

3.

Nuværende status på Avedøre Skole

4.

Medarbejdertrivselsundersøgelse (bilag)
Spisning

5.

Ny ejendomscenterstruktur (bilag)

6.

Skolebestyrelsens principper

7.

Forslag til- og prioritering af kommende punkter

8.

Eventuelt

Venlig hilsen
Lars Rendbæk Jensen
Formand for skolebestyrelsen

René Rasmussen Sjøholm
Konstitueret skoleleder
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Referat
O = Punkter til orientering
D = Punkter til drøftelse
B = Punkter til beslutning
1. Elevrådet (O)

(10 min)

- Ikke tilstede
2. Meddelelser (O)

(15 min)

A) Formanden
- Møde med Per Jensen (trafik). Per fraråder dobbeltsporet cykelsti – det vil give farlige situationer ved
busstoppestedet. Per foreslår at kigge på krydset ved Fjeldstedvej og ned mod skolen ved Toftemosevej –
forslag om forbud mod standsning og parkering i morgentid. Per vil tage ud og kigge på situationen i morgentiden. Holdepladser på Byvej ser Per ikke umiddelbart som en mulighed, der vil blive brugt. Per foreslår
at SB undersøger, hvor mange der vil benytte sådan mulighed.

B) Skoleledelsen
- Orientering sammensætning af (delvist) ny skolebestyrelse. Lars, Marie, Marie, Gitte og Charlotte genopstiller. Derudover bliver Anne og Dorte nye medlemmer. Sune og Mette har valgt at træde ud af SB. Vi skal
være opmærksomme på, hvordan Huset bliver repræsenteret i SB fremadrettet. Der skal udpeges en repræsentant, som repræsenteret Huset til konstituerende SBmøde i august (i uge 33)
Nanna informerer om de nye 0.klasser bl.a. overgang fra børnehave til SFO og TOPIvurdering (tidlig opsporing og indsats).

C) MED-udvalget
- PJ og RR orienterer fra seneste møde.
D) Skolekontaktrådet
- Dagsorden til SKOK 31. maj. Budgetmodel og evaluering af SBvalg. Der skal findes ny SKOK rep. I
kommende SB

E) Andre
3. Nuværende status på Avedøre Skole (O & D)
-

Økonomi og personalesituationen (punktet lukkes for elevrepræsentanterne). René
orienterer.
Status på ansættelsesproces vedr. ny skoleleder
Planlægning af skoleåret 18/19

4. Medarbejdertrivselsundersøgelse (O & D)
-

-

(15 min)

(40 min)

Gennemgang af rapporter, både for almen skolen, Huset samt SFO’en
Forældrerepræsentanter er positivt overraskede over resultaterne af arbejdsmiljøundersøgelsen. Forældrerepræsentant anbefaler indførelse af fejring af godt resultat.
Orientering fra MED-udvalget vedr. den fremadrettede proces
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5. Nyt ejendomscenterstruktur (D & B)
-

-

(30 min)

Drøftelse af høringsmateriale
Ejendomscenteret har udarbejdet forslag til effektivisering indenfor den tekniske
service. Der er forelagt 2 modeller som begge ligger op til en centralisering af den
tekniske service.
Input til høringssvar afgives, høringsfrist 30. maj
Forældrerepræsentanter udarbejder høringssvar med forslag til en 3. model.

6. Skolebestyrelsens principper (O & D) Udsættes til næste gang
(20 min)
-

Overblik iht. nuværende principper
Indledningsvise drøftelser vedr. det fremadrettede arbejde med principper

7. Forslag til- og prioritering af kommende punkter (D)
Undersøgelse ifht. trafiksikkerhed på intra
SB vil gerne høre om vores videre proces ifbm arbejdsmiljøindsats
Stikord til årsberetning
Mødedatoer for kommende skoleår

(10 min)

Overblik iht. nuværende principper
Indledningsvise drøftelser vedr. det fremadrettede arbejde med principper
God mad og rødvin

8. Eventuelt (O)

(5 min)

Håndbog for skolebestyrelse købes hjem
Diæter til SB repræsentanter
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