Skolebestyrelsesmøde mandag d. 13. april 2015
Ordstyrer: Bent
Fraværende: Anders
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra
 Elevråd
 SFH
 Skole

Elevråd:
Arbejder med skolens fødselsdag – nye ideer mm.
Elevfest – vil gerne have 2 om året. (afskedsfest til 7. klasse ER
arbejder videre med det) Gerne udenfor – evt. med forældre
som tilsyn mm.
Emneugen var en succes – for mange penge i minisamfundet
SFH:
Ansat en vikar til bl.a. at hjælpe med førskolegruppen – Jens
Ryesgard
Rollespil træf tirsdag d. 28.4.15. 0. – 4. kl. tager afsted fra
skolen kl. 13.00. Lene får oplysningerne ud til forældrene.
Skole:
Skolens økonomi – ved nuværende ”set-up” vil skolen gå ud af
2015 med et underskud på min. 500.000kr
MF har de reelle tal til næste SB-møde, samt forslag til
løsninger med estimeret beløb

2. Struktur og indhold på
Skolebestyrelsesmøderne
a. Forventninger til
Skolebestyrelsen
b. Forventninger til Ledelsen
3. Juniorklub

4. Kostpolitik

SB mødes d. 7. maj hvor strukturen debatteres
MF sender nuværende principper til Bent

18 indmeldte og 5fra SFH3. Der er ikke ekstra personale for
SFH3
Succes - specielt for 5. klasserne
Juniorklub og SFH3 fortsætter næste skoleår
Lene og Jesper finder ud af tidspunkter mv.
Fritidshuset kunne evt. gøres lidt mere ”hyggeligt” og bruges i
Juniorklubben.
Lene snakker med Per Madsen vedr. udviklingsmuligheder
(dagplejer og fodbold)
Nuværende kostpolitik er fyldestgørende.
Udfordringerne er at få den skal overholdt i praksis.
Salatbar kunne være mere attraktiv!
Martin og Lene kigger på strukturen omkring spisningen vedr.
ringetider, regler og forventninger
SB finder to repræsentanter, som vil arbejde videre med
processen d. 7.5.15. Dette gøres i samarbejde med skolen.
Lene og MF snakker med ledelsen fra børnehaven omkring
madpolitikken.
Kaffe

5. Skolens principper
a. Kan vi stå inde for de
nuværende?
b. Mangler vi principper for
andre områder?
6. Specielle indsatsområder for
skoleåret 15-16

SB – snakker om principperne d. 7.maj.
MF sender nuværende principper til Bent samt forslag til
kommende: forældreaftale, sociale media, indhold til
forældremøder på forskellige årgange, forventninger til
forældre som har børn på Borbjerg Skole, lektiehjælp
Den åbne skole – SB arbejder videre med det d. 7. maj.

7. PALS
a. Status
b. PALS i det kommende skoleår

a) Det virker som om at PALS er en del af kulturen på
Borbjerg Skole. Der er ikke større konflikter.
b) Regelmatrisen skal revurderes i personalegruppen.
Fokus på at medarbejder får trænet PALSkernekomponenterne. Forældrerådgivning som et fast
punkt på forældremøderne i 0. klasse
1. D.25.4. afholdes der videns- og erfaringsseminar. Helle har
tilmeldt sig
2.

8. Nyt fra
1. Skolebestyrelsen
2. ”Skolebørn”
9. Kommende møder

10. Kværnen

11. Evt.

Venlig hilsen
Martin Faurholt

SB – struktur
Opfølgning fra d. 7. maj
Økonomi
Referat fra videns- og erfaringsseminar
MF lavet et indlæg til kværnen vedr. nyt job (deadline d.
20.4.15.)
Indlæg vedr. Torben af Susanne
Indlæg fra emneugen af Lene
Årsmøde d. 28.5.15 – visioner for Borbjerg Skole af Bent og
Martin
Evt. oplæg fra Susannes arbejdskollega omkring ”Børns
trivsel” – Susanne kontakter MF.
Bent og MF udarbejder en indbydelse
Lene bestiller lokale til årsmødet

