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Referat af bestyrelsesmødet den 26. april 2012.
 
Afbud fra Lars, Ismael og Sofie.
Tilstede: Matthias, Jacob, Majbrith, Martin, Knud Erik, Gro, Carsten, Tom, Sven.
 
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt
 
Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt
 
Integrationsoplæg
 
Mathias gennemgår sit forslag til ”Rammen for Samsøgades skoles inklusions- samt
integrationspolitik”.
Vedlagt som bilag.
 
Kommentarer til oplægget:
Det kan blive kompliceret. Hvordan forenkles det?
Man skal have fokus på de børn, der ikke føler sig inkluderet. Der, hvor integrations- og
inklusionspolitikken kommer til sin prøve, er der, hvor de svageste børn ikke føler sig
inkluderet.
 
Vi mener ikke, at fællesskabet er velfungerende, hvis der er børn, der ikke føler sig
inkluderet.
Det er vigtigt, at integrations- og inklusionspolitikken er skrevet på en måde, hvor det er
rettet imod alle børn; det er således fællesskabet, der er det afgørende.
Der er ikke nogen grupper af børn, der er fremhævet på den ene eller den anden måde.
 
Er det en indsigt, en teoretisk viden, vi skal have, eller er det et fællesskab, vi skal være i?
spørges der om.
Det er vigtigt, at det fremgår, hvordan man skal agere i den konkrete virkelighed, men
konkrete anvisninger hører ikke hjemme i en politik, de hører hjemme i en strategi eller en
retningslinje.
 
Integrations- og inklusionspolitikken skal ikke blot være en metodebeskrivelse, eller en
metodeudvikling, der beskrives.
Det er vigtigt, at beskrive den kultur, det menneskesyn, der faktisk skal være eller er på
skolen.
Det skal i højere grad være en vekselvirkning mellem teori og praksis.
 
Dokumentet skal ses som et indspark til MED- udvalgets behandling af
integrationspolitikken., hvor politikkerne vedtages.
Skolen skal både have en antimobbestrategi og en integrations - (- og inklusionspolitik). Så
integrations- eller inklusionspolitikken kan ikke erstatte en antimobbestrategi
 
Mathias rejser til nyt arbejde på Grønland, og der skal en suppleant ind i bestyrelsen i
stedet for ham.
Han har aftalt med Mette fra SFO forældrerådet, at hun går med ind i arbejdet og
videreformulerer oplægget efter at Mathias har bearbejdet det videre.
Mathias vil gerne være med via mail fra Grønland.
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Dialogmødet den 7. juni.
 
Vi aflyser dialogmødet for denne gang.
 
Meddelelser:
 
Formanden:
Oplyser, at han har fået nyt arbejde, der medfører den del travlhed.
 
Ledelsen:
Skolen skal have en ny lærer, Helle Svane Christensen, som skal have timer i udskolingen.
 
Elevrådet:
Vil gerne have en fælles udflugt for hele skolen.
Vil også gerne lave et marked for at tjene nogle penge til skolen.
 
 
Punkter til kommende møder.
 

Hvordan skal fremtidige bestyrelsesreferater udfærdiges?
Principper for elevrådsarbejdet på Samsøgades skole
Videre arbejde med idrætsundervisningen
Evaluering af antimobbestrategien
Hvorfor kan man købe øl og vin til skolefestarrangementet?

 
 
For referatet
Carsten Häggqvist.
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