Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Dato: tirsdag d. 9. oktober
Tidspunkt: kl. 18-21
Mødeleder: Gitte Gudmann

Deltagere: Gitte Gudmann, Lars Rendbæk Jensen,
Maria Prüsse, Charlotte Jersborg, Anne Techau Brunn,
Dorthe Blunch Olsen, Pelle Roholt Jensen, Inge
Lethan, Aimee Francis, Oliver Danielsen, Rene
Vi spiser efter punkt 5
Rasmussen Sjøholm, Nanna Larsson og Lene
Steensberg
Fraværende: fuld deltagelse (-:
Dagsorden:
Tid:
Referat:
Aktioner:
Hvad handler punktet om, er der særlige Estime- Opsummering af
Hvad,
ansvarlig
ansvarlige, gæster og er det til
ret tid
orienteringen/drøftelsen og
og evt.
orientering (O), drøftelse (D) eller
til
konklusionen på beslutning
deadline
beslutning (B)
punktet
1.

Godkendelse af dagsorden

5 min

2.

Godkendelse af referat og
opfølgning på aktioner

5 min

-

3.

Forældrerepræsentant?
Data/billeder for SB
medlemmer

Nyt fra elevrådet (O)

SKOK og MED meddelelser hver gang

Forældrerepræsentanter retter positioner mm
i SB på intra. Enighed om at fællesbillede af
SB bliver lagt ud på intra.

10 min

LS

Alle

Temaugerne var spændende
Ønske om klude til at tørre borde af
Klasser: lamper 1a og c. Vindueskarm
7c
Ønske om skolebal for 7-9 (forældre
tænker over det til næste møde)

Erik
SBF
orældre

4.

Nyt fra formanden (O)

10 min

Orientering om høringssvar og
samarbejde ml SB formænd og ny FB
gruppe for formænd og næstformænd
Kursus kl. 17-21 d. 25. oktober i
Frihedens Idrætscenter for nye
skolebestyrelser (tilmelding ikke
nødvendig)

5.

Nyt fra ledelsen (O)
-

Status
Personalets dag 5/10 18
Arbejdsmiljøproces

15 min

Ledelsen informerer om status,
sammenlægning på 8. årgang og
arbejdsmiljøproces. Erik – teknisk
serviceleder – går på pension. Der er
reception på fredag

SBForældre

Ledelsen fejrede personalets dag

Lars informerer om første møde i SKOK

5a Nyt fra SKOK

Pelle informerer om ekstraordinært MED

5b Nyt fra MED
6.

Budget 2019 (O D)
-

7.

René informerer om budget 2019

15 min

SB redigeringsdel på intra. Hvis mail er
opdateret, så bliver man adviceret om
nye dokumenter, som bliver oploadet.

AVE lokalt
Hvidovre skolevæsen (se
Hvidovreintra eller link i
mail)

SB dokumenter (D B)
-

30 min

Hvor skal vi have alt SB
liggende?

Der er behov for oprydning i SB
dokumenter på både skoleporten og
intra.
René gennemgår dokumenter med
sekretæren

8.

Arbejdet i skolebestyrelsen
fremadrettet (O D B)

55 min

- form, indhold og principper

Vi starter med at etablere en
forretningsorden – drøftelse og udkast
næste gang.

Forberedelse for de, der deltog på sidste
møde/kursus - hvad tog I med af inspiration til
arbejdet i skolebestyrelsen?

Derefter 1 princip etableres/genbesøges
ad gangen pr SBmøde, så vi
systematisk får etableret og opdateret
alle principper.

Forberedelse for de, der ikke var med på kurset tænk over hvorfor I er med i skolebestyrelsen og
hvad jeres forventninger er til
skolebestyrelsesarbejdet.

Der kan søges inspiration fra andre
skoler – skelnen mellem lovpligtige og
ikke lovpligtige (sidstnævnte fx brug af
mobiltelefon og lektier)

Status ifht. hvad der ligger fra tidligere bestyrelse
og principper (vedhæftet mail)

Sideløbende med arbejdet med
principper etableres et årshjul.
Hjemmearbejde til næste gang:
orientere sig i principper

9.

Eventuelt

5 min

Pelle fortæller om drømmeskoleaften
SB tillægsvalg – René informerer om
proces
René informerer om, at
skolelederstillingen bliver slået op med
forventet ansættelse 1/3 2019

René
Gitte

Alle

