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Deltagere:
Sven S. Strandbygaard (forældrerep. / formand)                  Johanne Høgfelt
(elevrep.)    
Jakob B. Riis (forældrerep. / næstformand)   ikke tilstede    Marie S. Chaudhri (elevrep.)
Gro H. Jacobsen (forældrerep.)                                          Knud-Erik Andersen
(medarbejderrep.)
Ismail Kaplan ikke tilstede                                                 Majbrith Frøsig Christensen
(medarbejderrep.)
Lars J. G. Petersen ikke tilstede                                        Tom Wegner
Syg                                       
Mathias K. Birk ikke tilstede                                              Carsten Häggqvist (Pæd.
leder)
Sofie W. Morgan Ikke tilstede                                            Martin Appel Loft
(skoleleder)
 
 
 
Mødedato: 24. september 2012
Tidspunkt: 19.30 – 21.30
Sted: Carstens gamle kontor
 
 
Referat

 

1. Godkendelse af referat af møde den 12. august 2012

Godkendt
Johanne Høgfelt er formand for elevrådet og derfor med i skolebestyrelsen. Hun
skal med på maillisten. Marie ønsker dagsordenen udsendt tidligere.
 

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.
Sven erindrer om, at vi tidligere har vedtaget at nummerere dagsordenspunkterne
fortløbende.
Dette vil vi gøre fremover når dagsordenen laves.
 

3. Skolebestyrelsesvalg (10 min)

Ansvarlig: Skoleleder
Form: Orientering
 
Hvem er pt. opstillet til skolebestyrelsen?
Henrik Frimurer er suppleant og træder ind.
 
Sven genopstiller til det kommende skolebestyrelsesvalg.
 
Sarah Koslovi
Bo Panduro
Trine Louise Neuks
Ole Matthesen Christensen
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Forældre, der alle har tilkendegivet, at de ville være interesserede i at opwstille til
skolebestyrelsen.
 
Hvad er den videre procedure?

Der kan stadig væk opstilles frem til og med den 26. september klokken 12.00
Herefter gør vi op, og orienterer om, hvorvidt vi der skal afvikles kampvalg.

Sven skriver en reminder ud via Intra til alle forældre og orienterer om, at der er
deadline på onsdag den 12. september klokken 12.00,  hvis man ønsker at opstille
som kandidat.

 

4. TEMA: Trivselsstrategien (90 min)

Ansvarlig: Skolebestyrelsesformand
Form: Oplæg – Dialog
 
Arbejdsgruppen kommer med en tilbagemelding fra møde, som er afholdt siden
sidste bestyrelsesmøde. Hovedbudskabet fra arbejdsgruppen er, at den
nuværende antimobbestrategi – som indeholder både et principielt niveau samt
handlinger bliver splittet op i en ny trivselsstrategi.
 
Selve trivselsstrategien skal fylde 1-2 sider og skal være den officielle politik, som
ligger på skolens hjemmeside. Handlingsanvisningerne skal samles i et katalog for
sig – som bliver lærerne og pædagogernes værktøjer og ikke en del af selve
strategien.  Revideringsarbejdet skal være med til at forsimple strategien – SÅ
hvad skal med og hvad skal ikke med.
 
Alle skal have læst Antimobbestrategien, som ligger på skoleportalen.
 
 
Punktet bliver drøftet grundigt igennem på baggrund af arbejdsgruppens
tilbagemelding. CA og MA kommer med et oplæg i to dele, hvor vi skiller
strategien, tegnene og handlingerne fra hinanden.
 

 
 

5. Meddelelser

Formanden

Sven har været til fokusgruppeinterview om bestyrelsens arbejde:
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i samarbejde med Ministeriet
for Børn og Undervisning. Formålet med undersøgelsen er at skabe et overblik
over vidensbehovet på folkeskoleområdet, og resultaterne af undersøgelsen
skal blandt andet bruges som grundlag for uddeling af forsøgs-og
udviklingsmidler – og videre som generelt input til prioriteringer af
forskningsmidler på området.

 
Sven har snakket med bestyrelsesformanden fra Skåde skole, hvor man netop
har udsendt folder om forventningsafstemning. Han vil gerne sende den til os til
inspiration.
 

Ledelsen



2012-09-24

file:///C/...øgades Skole/Dokumenter/Referater Samsøgades Skole/2012-13/2012-09-24 Referat Skolebestyrelsen - Samsøgades Skole.html[19-09-2019 12:43:01]

MA er blevet inviteret med til fællesskabskonference sammen med
elevrådsrepræsentanterne på Godsbanen den 27. november
 

Elevrådet

Første elevrådsmøde holdt for halvanden uge side.
Valg: Johanne formand og Marie næstformand.
Der arbejdes på at etablere en social aktivitet for at ryste elevrådet sammen.
Temaer til arbejde i elevrådet:
Fællesskab i udskolingen
Klasserne skal gøres mere hyggelige, f.eks. minus rod, skilte på skabene.
Valgfagsordningen
Forhæng i badene
Skolefesten
Elevrådsvenskabsklassedag, i lighed med den, der var sidste år.
Der er mange tyveri på en bestemt årgang.
 
Særlig meddelelse fra medarbejderrepræsentant Majbrith Frøsig:

Der er indgået et budgetforlig, samtidig med at der er kommet ny arbejdstidsaftale.
Der er indregnet en besparelse i den indgåede arbejdstidsaftale.
 
 

6. Punkter til kommende møder

Ønsker til kommende punkter til dagsordenen sendes til MA
 
MA og CA prøver at finde en ny dato for det kommende bestyrelsesmøde, da der
er indkaldt til andet arrangement den 7. november, hvor mange deltagere i
bestyrelsen også skal være.
CA sørger for, at datoerne for de kommende bestyrelsesmøder kommer til at
fremgå af hjemmesiden.
 

7. Evt.

 
Marie ønsker sig, at der er tænkt bedre over indholdet i punkterne på
bestyrelsesmøderne, således at det fremgår, hvad der er bestyrelsens opgave.

 
 
For referatet
 
Carsten Häggqvist
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