Referat fra skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 21. januar 20120 kl. 19:00-21.30

Forældrerepræsentanter: Formand: René G. Hansen,
Marianne Elstrup Jensen, Tine Kirckhoff Rasmussen, Julie Dahl Jensen, Helle Petersen,
Suppl.: (Christine Hjarnegaard, Lene Knudsen, Lise Kern Sloth)
Elevråd:
Medarbejderrepræsentanter: Mona Jensen, Anette Essler
Skoleleder: Lasse Bach Sørensen
Souschef: Rie Storm
Fraværende: Næstformand: Jens Skjærbæk, Micas Rochler (8.A), Lauritz Larsen (7.B)
Eventuelt afbud sendes til Lasse (labs@odense.dk)
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20.00

Beskrivelse
Valg af dirigent.
René er valgt.
Godkendelse af dagsorden.
Evt: Der er kommet en forældrehenvendelse og betalingskort.
Nyt fra elevrådet.
Intet nyt fra elevrådet.
Årshjulets beslutningspunkter:
Skolebestyrelsens Café torsdag d. 6. februar
• Placering? (fysisk) Vi står på skoletorvet. Lasse, Rie, René og Jens står i caféen.
Der er bestilt roll-ups.
• Opsamlingsmateriale? Vi bruger plancher forældrene kan notere gode idéer til
forældrebestyrelsens arbejde.
• Fokusområder – skal vi være proaktive med nogle bestemte områder?
Toiletforholdene. Aula. Gode idéer til torvedag. SFO.
Kvalitetsrapport 2018/19
• Udsendt i december 2019 af Lasse.
• Høringssvar var 6. januar.
• Er der noget vi skal tage fat i/gennemgå? Vi drøfter rapporten her i blandt den
socioøkonomiske reference.

Til orientering:

20.15

Planlægning af skoleår 2020/21
• Valgfag for kommende 9. klasse. Skoler er sammen om at udbyde valgfag
sammen. Her er det vigtigt at skolerne arbejder på tværs.
• Praksisfaglige valgfag for kommende 7.- og 8. klasse Skolen skal tilbyde indenfor
4 områder i valgfag, men grundet skolens størrelse, kan det være en udfordring at
tilbyde alle fagene. Det giver pres på lærernes kompetencer og skolens rammer.
• Konfirmationsforberedelse for kommende 7. årgang. Konfirmationsforberedelse vil
ligge om eftermiddagen for kommende 7. årgang.
• Andre områder. Der er evalueret blandt personalet omkring en kortere lektiecafé
og en ekstra pause om eftermiddagen. Her er der generelt en positiv
tilbagemelding. 9. klasserne fortsætter praktikordning som i år.
Orientering om kommende ForårsSFO.
Der vil være 6 ansatte tilknyttet FSFO. FSFO vil være i SFO-lokalerne og i SFO2 lokalet.
Der er godt gang i indretning af lokaler og indretning af kommende 0. klasse. René og
Julie kommer med til møde for kommende FSFO-forældre den 28. januar 2020 kl 17.00.

Øvrige beslutningspunkter:
20.25

Kommunikationsstrategi
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•

På årets sidste møde, blev vi enige om at tage det på som punkt i dette møde.
Caféen til skolefesten er en del af kommunikationsstrategien. Lasse får oprettet
skolebestyrelsen i aula. Fast punkt på dagsorden: den gode historie.
20.45
Dannelsesbegrebet
• På arbejdsmødet blev det besluttet, at det er et af de områder som
skolebestyrelsen skal arbejde med i den kommende tid. (Rie og Lasse orienterer
om arbejdet i et dannelsesråds arbejde på skolen). Lasse undersøger et oplæg af
Jens Andersen omkring opdragelse og robuste barn, evt i samarbejde med de
andre skoler i Bellinge.
Afslutning:
10 21.10
Meddelelser: Den 29. januar er skolerne i Bellinge inviteret til møde vedr det kommende
kulturcenter i Bellinge. Lasse deltager her fra skolen.
11 21.20
Evt.: forældrehenvendelse: der ønskes bedre oplysning omkring aula. Betalingskort: Vi
undersøger fortsat en løsning på andre skoler, og om det kunne være brugbart her.
12 21.25
Underskrift af referat
21.30
Tak for i dag
Boblere: Rasmus Rask-Skolens Sorg og kriseplan. Gennemse folder for forældreråd og få den rettet til,
herunder også den gode opsparing. Bestyrelsesmøde/møde/workshop med deltagelse af forældrerådene
Næste møde: onsdag d. 26. februar
Datoer på skolebestyrelsesmøder:
2020: tirsdag d. 21/1, onsdag d. 26/2, torsdag d. 19/3, mandag d. 20/4, tirsdag d. 12/5, onsdag d. 17/6
Vel mødt til skolebestyrelsesmødet.
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