
2013-06-13

file:///C/...øgades Skole/Dokumenter/Referater Samsøgades Skole/2012-13/2013-06-13 Referat Skolebestyrelsen - Samsøgades Skole.html[19-09-2019 12:43:18]

Deltagere:
Sven S. Strandbygaard (forældrerep. / formand)   Johanne Bønløkke Høgfeldt (elevrep.)
Jakob B. Riis (forældrerep. / næstformand)         Marie S. Chaudhri (elevrep.) ikke tilstede
Sara Kappel Coslovi (forældrerep.)ikke tilstede     Knud-Erik Andersen (medarbejderrep.)
kom senere

Bo Panduro (forældrerep.)                                Majbrith F. Christensen
(medarbejderrep.)Afbud
Henrik Frimurer (forældrerep.)                          Tom Wegner (SFO-
leder)                 Afbud        

Ole Mattesen Christensen (forældrerep.)             Carsten Häggqvist (Pæd. leder)
Heidi Nielsen (forældrerep.)                             Martin Appel Loft (skoleleder)
Christian Vuust (forældre suppleant) Afbud
               
 
Mødedato: 13. juni 2013
Tidspunkt: 17.00 – 18.45
Sted: Personalerummet
 
Adm. leder Steen T. Sørensen deltager på mødet.
SFO-rådet deltager til og med punkt 3
SFO-rådet havde meldt afbud alle sammen, så der var ikke deltagelses fra dem på mødet.
 
Dagsorden
1. Formalia (5 min)
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt
Tilstedeværelse / afbud
Afbud/fraværende fra: Marie, Sara, Majbrith, Christian, Tom samt hele SFO-rådet
 

 
 

2. INFO mellem skolebestyrelse og SFO-råd (15 min)
Meddelelser fra
Elevråd:
Meget optaget af prøver, så der bliver ikke flere møder i år.
9. klasserenes sidste skoledag er afviklet, og vi synes selv, at det gik godt.
Tak for et godt år
Medarbejdere:
Ingen medarbejdere til stede.
Ledelse:
Tiden står i planlægningens tegn.
Vi skal snarest have nedsat et jubilæumsudvalg.
Martin orienterer om mobilitetsdagene og hvilke lærere, vi fik ansat fra denne pulje:
Jesper Andersen: skal have timer i udskolingen
Anne Mette Rokkjær: skal fortrinsvis være i indskolingen og skal starte 1. klasse.
 
Tidsbegrænsede stillinger.
Pernille Raaby ansættes i en stilling på nedsat timetal. Stillingen er opstået på baggrund af
vores ønske om at genlæse ”lockouttimerne” og derfor tidsbegrænset til kommende skoleår.
Vi har slået en 2/3 stilling op, og vil gerne spørge om en fra bestyrelsen har lyst til at
deltage i ansættelsessamtalen på torsdag den 20. juni. Ansættelsen grunder ligeledes i
”lockouttimerne og er derfor også begrænset i tid.
Hvis det kan passe ind i kalenderen, så kan man henvende sig til Martin. Har han ikke hørt
fra nogen senest på mandag, skriver han ud og spørger igen.
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Vi skal ansætte en ny sekretær på ½ tid.
Vi har sagt farvel til Marianne Jensen og Jørgen Pedersen, og har fået overført en pedel fra
Vejlby skole, Steffen Sørensen
Formand for SFO-råd:
Intet fra SFO-rådet, der ikke er tilstede.
Formand for skolebestyrelse:
Formanden har ikke nogen meddelelser.

 
 

3. Arbejdsgrupper (15 min)
Ansvarlig: Sven
Form: Opdatering af og evt. justering af grupper/gruppestruktur

 
Vi skal have lavet nye aftaler for arbejdet i grupperne - evt. en udvidelse af nogle gruppe
med repræsentanter fra SFO-råd.

 
Tosprogsgruppen:
Ingen ændringer i gruppen

 
Værdiregelsætsgruppen:
Martin er tovholder, og Heidi går ind i gruppen
Johanne går ud og opfordres til at få elevrådet til at deltage

 
Rekrutteringsgrupen (Tiltrækning og fastholdelse)
Fastholdelse og udskoling gøres til en og samme gruppe.
Martin er tovholder. Johanne skal udskiftes.

 
Forældreskabet:
Ole og Sven er de eneste, men vil gerne være flere. Henrik hopper ind i gruppen.
Der skal skrives ud om fortsættelse af morgensangskaffe.
Ole er tovholder

 
Skoleportalgruppen:
Aarhus Kommune har valgt at gå op i gear hvad angår hjemmesiden.
Gruppen udvides og består nu af Martin, Sven, Knud-Erik. Sven er tovholder.

 
Inklusionsgruppen består af Heidi, Henrik, Carsten, der er tovholder.
Marie går ud af gruppen og elevrådet opfordres til at stille op.

 
 

4. Næste skoleårs planlægning (15 min)
Ansvarlig: Martin
Form: Orientering samt opklarende spørgsmål
 
Skolens arbejde med planlægningen af næste skoleår:
Fagfordelingen (lærer besætning af klasser og fag):
Martin gennemgik principperne for fagfordelingen:
Ingen klasser har flere forskellige lærere end lige netop højest nødvendigt.
Alle klasser har både mandlige og kvindelige lærere.
Overlap i et halvt år af kommende dansklærer i børnehaveklassen.
Der bliver en stor valgfagsvifte igen i år.
 
Lockouttimer
Vi har tillagt en ekstra dansktime i 4., 5., 6, 7. og 9. klasse
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Samt øget timetallet i de praktisk-musiske fag.
I øvrigt arbejder vi på at nærme os Undervisningsministeriets vejledende timetal, og er
efterhånden tæt på, specielt har vi de seneste år øget timetallet i udskolingen.
 
 
 
Samarbejde mellem undervisning og fritid
Udvikling af skolens kompetencecenter
Vi er ved at have ”trimmet” organisationen omkring de særlige indsatser. Det er hele tiden
en løbende proces, og vi lærer og bliver bedre og bedre.
 
 
 
5. Økonomi (20 min)
Ansvarlig: Steen  
Form: Orientering + opklarende spørgsmål

 
Budgetopfølgning efter de første fem måneder af 2013.

Undervisning
SFO

Steen gennemgik budgetopfølgningen for de to afdelinger, der viser et forventet samlet
overskud for SFO og skole på knapt 1,5 mill.
 
6. RULL-projektet (30 min)
Ansvarlig: Steen
Form: Orientering + opklarende spørgsmål
 
Status på RULL-projekt - opstart og forløb.
Steen gennemgik projektet.
Vi tror på tidsplanen!
          
 7. Punkter til kommende møder
Ingen punkter til kommende møder   
 
8. Evt.
MA glemte følgende under meddelelser:
Mor til en elev er blevet hyret til at være skribent på skolens kommende info-hæfte.
 
Herefter bestyrelses-sommerspisning.
 
 
 
Under forbehold for endelig godkendelse.
 
Carsten Häggqvist
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