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Referat af bestyrelsesmødet den 7. september. 2010
Tilstede:
Lars, Marian, Gro, Camilla, Helge. Jeppe havde meldt afbud. Rikke Bay, Steen
Christensen (medarbejderrepræsentanter) samt Peter og Carsten. Steen T Sørensen
deltog i punkt 2 og 3.
Forældregruppens repræsentant Bengt Moss Petersen deltog i punkt 3.
Rikke Bay er medarbejdersuppleant i for Majbrith Frøsig, der er på barsel.
Der er endnu ikke valgt elevrådsrepræsentanter.
 
Orientering fra ledelsen:
Peter orienterede om starten på skoleåret, hvor vi generelt føler, at vi er kommet godt i
gang.

ID er startet som pædagogisk afdelingsleder med særligt område 0. til 4. klasse
samt specialindsatsen.
Påbud fra arbejdstilsynet vedr. rengøringen.

Påbuddet skal være opfyldt senest den 15. september. Vi føler os godt på vej til at
opfylde påbuddet, og vil have dette beskrevet til den 15. sept.

Afgørelsen vedr. det psykiske arbejdsmiljø.

Vi har netop i dag haft det første møde med proceskonsulenten fra arbejdstilsynet,
som vi har bedt om hjælp til processen med at udarbejde handleplaner. Vi
arbejder videre med at samle vores indsatser og skrive dem ind i afgørelsen,
således at der fremstår en samlet handleplan.

Skolen skal miljøcertificeres – det forventer vi sker omkring beg. af december.
Madordningen fungerer godt for dem, der bruger den – og det er ikke mange.
Michaels Mad & Vin har tilbudt at stille en madautomat op, hvor man kan købe den
samme mad som er i sortimentet. Det virker som om, specielt de ældste elever
ikke er klar over, hvordan systemet fungerer. Det er oplagt at repetere det i
klasserne, samt at aktivere forældrerådene i klasserne til at sprede nyheden om
systemet. Peter skal i anden anledning snakke med eleverne i 7. og 9. klasse. Han
vil lægge et ord om madordningen ind. Elevrådet opfordres til at være med til at
sprede nyheden om systemet i klasserne.

 
Høringssvar om Bygningsbudget.
Bestyrelsen vælger at tilslutte sig FSÅ- modellen for høringssvaret, som den har i ikke-
vedtaget form.
 
Drøftelse af forslag til debatforum. (Bengt Moss Petersen fra forældregruppen deltog
i dette punkt).
Bengt uddybede det allerede fremsendte forslag fra forældregruppen.
Bestyrelsen havde mange bekymringer, der i hovedsagen gik på etikken bagved et
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sådant forum.
Hvordan sikres en ordentlig og lødig debat?
Vil forummet være et forum, som bestyrelsen forventes at tage aktion fra?
Til dette svarede Bengt klart nej. Skal bestyrelsen tage aktion på noget, må der komme
en konkret henvendelse til bestyrelsen. En af hensigterne bag forummet er faktisk, at
man ønsker at diskutere forskellige forhold, men ikke på bestyrelsesniveau.
Bengt opfordrede til at skolen tog kontakt til Uni-C, der kunne hjælpe os i kontakt med
nogle af de andre skoler, hvor dette forum allerede kørte, så vi derfra kunne lade os
inspirere.
Ingen fra bestyrelsen gav udtryk for at være interesseret i at blive moderator.
Peter indvilliger i være moderator i en prøveperiode.
På hvilken måde bliver lærerne delagtige i forummet? Skal lærerne have skrive- eller
læserettigheder?   - eller slet ikke?
Der er mange spørgsmål, der skal afklares.
Med en afklaring om disse og andre forhold samt en klar beskrivelse af præmisserne vil
bestyrelsen gerne støtte åbningen af et sådant forum; i første omgang for en
prøveperiode, hvorefter det evalueres.
Bestyrelsen er positivt indstillet for at få afprøvet forslaget. Det ønskes afklaret og
beskrevet hurtigt, så det evt. kan være i værk inden dialogmødet den 28. oktober
 
 

Klasseråd og Bestyrelsesvalg

Ikke alle klasser har endnu haft forældremøder

Der er ingen klasser, der ikke har valgt klasseråd

Men det er ikke alle klasser der har valgt kandidater til skolebestyrelsen, der er dog p.t.
indkommet kandidatforslag til at etablere en ny skolebestyrelse, og der mangler stadig
tilbagemeldinger fra en del forældremøder.

 

Dialogmøde i efteråret

Dato:  28. oktober kl. 19.30

 

Samsoc og Rull

Peter gennemgik tegningerne fra arkitekterne.

 

Ref.:

Carsten Häggqvist
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