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Bestyrelsesmøde den 27. august 2009

Tilstede: PG, MF, CA, Camilla, Gro, Mariann, Helge og Jeppe.

 

Kost

En madpakkeløsning med betaling over nettet for forældrene blev præsenteret for
forældrene af firma ”Michaels mad og vin”.

I bestyrelsen er vi enige om, at det er denne model (ikke nødvendigvis denne
leverandør) vi vil etablere som skolens tilbud.

Maden vil blive leveret på skolen indenfor tre timer mellem kl. 7 og 10 om morgenen.

Vi ønsker at maden leveres senest kl. 9.30

 

Vi vil gerne præsentere hjemmesiden på cafemødet

Vi opsiger vores samarbejde med Maxikantinen. Dette kan tidligst gøres med virkning
fra næste skoleår.

Det bør undersøges, hvorvidt vi evt. kan ”komme ud” af aftalen inden, og om evt.
”Michaels mad og vin” kan levere på det tidspunkt.

 

Orientering

Fra ledelsen

Peter orienterede om skolestart. Lærere og pædagoger havde kursusforløb om
læringsstile ugen før børnene kom. Det var et meget givende kursusforløb.

Der er ikke noget krav om massiv samlet start på indførelsen af dette i undervisningen,
men alle skal igennem ”noget” i løbet af skoleåret.

Det er vigtigt fra starten at eleverne er klar over, hvad det handler om i forhold til
testningen, så vi vil nok først begynde testningen mod slutningen af kalenderåret, dvs.
op mod jul.

Generelt er det vores opfattelse at sammenlægningerne er startet godt. Der har dog
været enkelte små problemstillinger i enkelte klasser. Disse bearbejdes stadigvæk.

To lærere har ved skoleårets start fået 40 års fortjenstmedalje.

Vedr. Vejlby skolebørn til 0. og 1.

Det har været en god start for disse børn. Skolen har lavet et godt forarbejde, men der
er opstået et helt specielt busproblem. Skolens ledelse er i gang med at formulere et
brev herom til kommunen.

I forbindelse med denne orientering ønskedes det, at der bliver hægtet yderligere
problemstilling hertil vedr. elevernes deltagelse i det ”sociale liv med de øvrige elever,
og deres forældre. Gro kommer med forslag til næste møde. Kunne blive et afsæt til
diskussionen forud for etablering af skolens integrationspolitik, der skal laves.

Fra den tidligere formand
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Forslag til forbedring af trafiksikkerhed i øgadekvarteret.

Skolen har fået en henvendelse fra en forældregruppe vedr. trafiksikkerheden i
øgadekvarteret.

Henvendelsen er en underskriftsindsamling, der skulle have været indsamlet pr. 15.
august.

Da datoen er overskredet lader vi den være.

Gro mindede om at bestyrelsen skal holde møde med forældrerådet for sfo. Der er
foreløbig aftalt et fællesmøde i november.

 

RULL

Peter orienterede om den nye datoplan for projektet fem til deadline den 9. okt.

Alle inviteres til et stormøde om RULL den 29. september på B&U, Grøndalsvej, dette
møde afløser det ordinære bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen afsætter tid den endelige afpudsning af høringssvaret, på baggrund af mail
korrespondance medlemmerne imellem, tirsdag den 6. okt. kl.19.30 til 20.30

 

Punkter til orientering på Cafemødet:

Orientering om RULL.

Orientering om kostordning.

Øvrige skoleforhold.

 

Ref. Carsten
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