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Referat af bestyrelsesmødet den 23. februar 2011
Til stede: Henrik, Michael, Lars, Gro, Ismail, Peter, Tom, Rikke, Carsten og Inger Dahl,
der deltog i mødet.
 
Vi startede med en præsentationsrunde for Michael, som var med til det første møde,
efter hans indtræden i bestyrelsen i stedet for Mariann, der er trådt ud.
 
Orientering fra
Formanden:
Der er kommet tilbud til alle om at få et kursus i trafiksikkerhed.
Lars havde forskellige klip fra diverse avisartikler med. Særligt omtalte han en artikel
om mobiletelefoner, som han tænker at høre skolens holdning til.
Sven fortalte om hans erfaringer fra en anden skoleverden, hvor der var to holdninger
generelt: enten forbyd det eller omfavn det, og inddrag det.
Der ligger en spændende diskussion og venter.
 
Skolelederen:
Rull-ombygningen: Projekteringen af den indvendige ombygning er afsluttet og sendes
nu i udbud.
Vi afventer stadig udkastet til de udendørs arealer. Men det er lige op over, at der
kommer noget.
Der er stadig kontakt til handicaporganisationer.
 
Punkt 7.
Ny skole – Ny struktur.
Orienteringspunkt hvor ledelsen orienterede om, hvor i processen om udvikling af den
ny skolestruktur, vi er.
Det understreges, at vi stadig er i processen og ikke noget er fastlagt p.t.
Overordnet går tankerne mere i retning af en ”opblødning” af den tidligere beskrevne
tværsklasse, med mere fleksibilitet for de enkelte elever end tidligere beskrevet. Det
diskuteres bl.a. hvordan man ”visiteres” til tværsklassen. Hvor længe man som
udgangspunkt er i denne klasse. Hvorledes ”sluses” man tilbage. Osv.
Der har været afholdt møde med PPRS herom med det formål at få lavet en
projektbeskrivelse, der skal være med til at sikre os midler fra, de i budgetforliget
afsatte, inklusionsmidler. Det er grundlæggende, at der sikres efter- videreuddannelse
til personale.
 
Punkt 8.
Rammer for Mål og indholdsbeskrivelse:
Vi ønsker at have en debat på baggrund af et fælles udgangspunkt.
Ved et fællesmøde mellem SFO forældrerådet og bestyrelsen giver ledelsen et oplæg på
hvert af de 9 områder. Andre temaer kan også komme op. De enkelte oplæg fra
ledelsen skal bl.a. indeholde status/information på arbejdet, forslag til mål- og
indsatsområder, udviklingspotentiale fra SFO- skole osv.
Det aftalte møde med bestyrelse og forældreråd den 27. april bliver dette fællesmøde.
Mødet udvides til 3 timer.
På fællesmødet indkredses et antal områder, som arbejdsgruppen skal gå videre med.
På mødet nedsættes en arbejdsgruppe bestående af et par bestyrelsesmedlemmer, et
par fra forældrerådet, et par medarbejdere samt ledelsen.
Denne gruppe arbejder videre og laver oplæg til nyt fællesmøde mellem bestyrelse og
forældreråd, hvor indsatsområderne konkretiseres. På baggrund heraf drøftes disse og
de kommende indsatsområder besluttes.
 
Punkt 9
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”Forældreansvar”
Gro lavede et lille oplæg om temaet.
Dette oplæg samt tidsskriftet Asterisk temanummer om emnet (- Udsendt elektronisk
som bilag til mødet) dannede baggrund for bestyrelsens umiddelbare tilkendegivelser i
forhold til hvorvidt teamet kunne være interessant for bestyrelsen at tage op i en eller
anden form.
Overordnet finder bestyrelsen temaet særdeles interessant.
Hvordan griber vi det an? Hvilken vinkel vælger vi.
Vi skal arbejde hen imod at øge bevidstheden om vigtigheden af samarbejdet.
Hvorfor gør vi det, vi gør på skolen?
Kan man arbejde med i højere grad at definere vores pædagogik over for forældrene.
Hvad er det pædagogiske formål med den praksis, vi har på skolen, og hvad betyder det
for samarbejdet mellem skolen og hjemmet. - Mellem lærere og forældre?
 
Et forslag om at kalde temaet for noget med ”samarbejde” i stedet for
forældreansvarlighed??
Er der behov for at sondre i skolehjemsamarbejde mellem det sociale og det faglige på
skolen.

-         Strategi for forældresamarbejdet.
-         Udbygning af kommunikation mellem forældrerådene
-         Hvordan formidler skolen dens pædagogik?
-         De basale behov skal opfyldes hjemmefra? - Hvad mener vi egentlig med de

basale behov?
-          

Forslag: Gro sætter dagsordenen pr. mail, og der korresponderes videre mellem
bestyrelsesmedlemmerne.
 
 
Evt.
Der var ikke noget under punktet.
 
 
 
Ref.
Carsten
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