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Bestyrelsesmøde den 18. juni 2010

Tilstede: Jeppe, Mariann, Helge, Lars, Gro, Lise, Camilla, PG, TW og CA

Orientering

Fra ledelsen

Vi orienterede om Samsoc ved at gå en tur rundt på skolen og se, de første figurer, der
nu er lagt i skolegården. I løbet af sommerferien vil der komme flere til og det forventes
at være færdigt inden skolen starter igen efter ferien.
Peter orienterede om Rull. Projektet er nu igangsat og der skal være møde i næste uge,
hvor hele ledelsen og repræsentanter fra bygningsafdelingen aftaler den kommende
proces, som bliver med megen personaleinddragelse og med et kort forløb på ca. 1½
årstid fra start til slut.

Begge skolens skrivelser fra den indledende, involverende proces af skolens
pædagogiske personale blev fremdraget og kommenteret.

Arbejdstilsynet har været på skolen og givet et udkast til påbud vedr. rengøring og et
udkast til afgørelse vedr. det psykiske arbejdsmiljø.

Der skal laves en handleplan vedr. det psykiske arbejds miljø.

Vi har haft lejlighed til at kommentere udkastet, og beder i den forbindelse om
udsættelse vedr. afgørelsen om arbejdsmiljøet, idet den skitserede tidsplan fra
arbejdstilsynet indebærer de 5 uger, hvor skolen har sommerferie, og det derfor ikke er
muligt at lave noget konkret i forhold til handleplaner. Der er ikke bedt om udsættelse
vedr. påbud om rengøring.

Peter orienterede om arbejdet med planlægningen af det kommende skoleår.

Bit Boel Buhl har netop meddelt at hun ønsker at få orlov. Dette har krævet en alvorlig
omstrukturering , hvori indgår en af skolens barselsvikarer, Mai Bøje.

Der tænkes muligvis også en AKT-løsning ind i dette.

Antimobbestrategien er nu sendt til de to kapaciteter på områder, Helle Rabøl Hansen og
Dorte Marie Søndergård til kommentering og udtalelse. Vi har i særlig grad bedt om
kommentarer vedr. afsnittet om den konkrete indgriben. Vi afventer spændt.
 
Vi har fået styregruppens godkendelse på vores ansøgning om forsøg med den ændrede
ledelsesstruktur. Forsøget løber over de kommende to skoleår, og betyder, at Inger
Skautrup Dahl ansættes som pædagogisk afdelingsleder. I forbindelse med
godkendelsen af forsøget kræves det, at der udføres en evaluering af forsøget.
CA orienterede om hvorledes vi tænker forsøget evalueret. Der er udarbejdet en skriftlig
beskrivelse af dette. Denne omdeltes på mødet. 

Fra formanden:

Orientering om kursus fra Jens Winther: ”Hjælp vi har en teenager i huset” Vi forsøger
at få kurset oprettet her på skolen.
Der er kommet kritiske spørgsmål fra FSÅ vedr. kommunens dispensationsansøgning
ved. skolebestyrelsesvalget.
Der indkøbes to eksemplarer af skolebestyrelsens håndbog fra Skole og Samfund til
skolebesyrelsen. 

Valg af formand.
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I flg. Forretningsordenen for skolebestyrelse skal vi vælge formand ved dette møde, og
selvom vi skal vælge ny bestyrelse til november fastholder vi dette. Lars vil gerne
påtage sig opgaven frem til næste bestyrelse vælges. Mariann bliver næstformand i
samme periode.

Opsamling fra dialogmødet.

Peter orienterede om ledelsens referatet, som er offentliggjort og om forældregruppens
referat af samme møde, som de også ønsker offentliggjort.

Forældregruppen ønsker at få åbnet et dialogforum på forældreIntra.

Bestyrelsen vil gerne være med til at åbne et debatforum, når der har været et
samarbejdsmøde med forældregruppen, hvor f. eks. etiske spilleregler for et sådant
forum bliver fastlagt. Vi indkalder repræsentanter fra gruppen til et sådant møde efter
ferien og beder om at gruppen sender et udkast etiske spilleregler for brugen af foraet
m.v. som skal danne udgangspunkt for dialogen,

PG skriver til gruppen om dette.

PG orienterede om kostordningen.

Mælkeordningen er ikke mulig via MMV, da pakningen alene fordyrer aftalen med 60.000
kr. for skolen. Peter efterspørger hvorledes den bedste måde at orientere alle skolens
forældre på vil være samt forslag til ordlyd i en sådan orientering. Jeppe laer et udkast,
som Peter kan arbejde videre med. Orienteringen sendes ud på Intra og i papirform.

 

For referatet

Carsten Häggqvist
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