SB-møde onsdag d. 21.september 2016
Kl. 17.00-19.50: møde og spisning
Kl. 19.50-20.00: Oprydning
DAGSORDEN: Poul Erik og nye formand
REFERAT:
Deltagere: Maria, Rene, Mie, Martin, Poul Erik,
Sara, Trine og Bent.
Forplejning: Trine
Eleverne deltager fra kl. 17.00-17.30.
1.

Godkendelse af ref. fra sidste møde
Opsamling fra sidste møde

2.

Elevråd

3.

Nyt fra skolen (O)

5 min

5 min

15 min

Mandagssamling, nye lærere,

1

Afbud til:
Formand eller skolen 58 58 40 41

Referat godkendes næste gang.

Christoffer Madsen (næstformand) og Marcus Lindstrøm (formand). Drengene præsenteres for bestyrelsen og vice versa. Elevrådet opstarts frem til næste
møde.
Vi holder mandagssamling igen. Det er blevet en succes. Den ligger efter 10 pausen, så eleverne går lige
ind fra pause til salen. Til forskel fra tidligere er fødselsdagssangen kortet ned til kun en, og lærerne står
klar i døren til tage imod eleverne, så der skabes den
nødvendige ro.
Der er et ønske om at personalet tydeliggøre, at forældrene naturligvis altid er velkomne i skolen og til
mandagssamlingen. Evt. Ligesom Majses månedlige
forældredag.
3/11: åben skole 8-15 over hele landet. Der kommer
snarligt en invitation.
Louise – ny lærer – kommer og besøger os i næste
uge. Hun starter op og går direkte ind i Arnes skema
fra d. 3/10.
Beregnet underskud: 235.000 kr. Det er en mindre en
først antaget.

4.

Nyt fra lærerne (O)

10 min

Der er et behov for at det tydeliggøres for forældrene
hvordan skolens økonomi påvirker indkøb af bøger og
resultere i kopier.
Appel om at de rygter der måtte gå på vandrørene bliver forsøgt beroliget, i forhold til at give tingene tid –
dette er set i lyset af erfaringer med uro i 1. klasser.
Der er forslag om invitation af tidligere forældrene til
1. klasser til nuværende 1. klasses forældremøder.
Alle lærere skal/bedes lægge et billede ind af sig selv
ind i ”lærerprofilen”. Det gælder hele skolens ansatte.

5.

Nyt fra klasserne (O)

10 min

6.

UU/FF. D

20 min

7.

Konferencer
12/11-16 Børne- og ungekonference
Udbygning af skole og daginstitution
20 min min

10 min

8.

Der hænges billeder op i vindfanget af skolens personaler i forbindelse med næste skolefoto.
Ved optællingen af elever den 5.september havde vi
121 elever.
Nye børn i klasserne har en positiv effekt på det sociale miljø. Psykologen ser vi har gode muligheder for
at integrere og rumme eleverne. Klasserne er generelt
rigtig gode til tage imod nye elever.
Der nedsættes en gruppe, der udarbejder spørgsmålene til elever, lærere og forældre
Formand og næsteformand tager afsted sammen med
Poul Erik.
Der nedsættes et udvalg, der skal arbejde med at søge
fonde. Der findes datoer for fællesmøder.
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Beslutningen tages i uge 41, hvorvidt Slots Bjergby
og Hashøjskolen skal tildeles de 20 mio. til renovering.
Martin er i gang med at skabe kontakter i forbindelse
med ”skolen i bevægelse”. Vi ville kunne drage fordele af at brande os som en profilskole. Et af forslagene var blandt andet indretningen indvendig, hvor
der fandtes lokaler som ville være særligt gode at lave
dansk i bevægelse i.
Martin forslår at vi besøger profilskoler (Skolen i
Sydhavnen) i bevægelse, og lader os inspirer af dem,
og eventuelt får en konsulent ud som kunne vejleder
os i smart indretning af en evt. ny skole.
PG har fundet et site med fonde, som giver god mening vi kunne henvende os til. Der ligger et stort arbejde i at søge disse fonde, og der er der behov for
vores bidrag.
Visionsgruppe: Martin, Rene, Poul Erik, Maria, Trine
og Charlotte + deltagere fra børnehaven.

9.

Hvad gør vi for at få større procentdel til at vælge
Hashøjskolen? D
20 min

Næste fællesmøde vil blive forslået til børnehaven at
det bliver en ekskursion til Skolen i Sydhaven + visionære børnehaver. Dette vil Poul Erik og Martin står
for at planlægge denne tur.
Skolens forældre er ambassadører for vores skole. Der
er god erfaringer med den tidligere børnehaveklasseleder kom over fortalte lidt om skolen og sproglig opmærksomhed.
Der er forslag om at den kommende 0. kl allerede får
deres spæde gang på skolen i foråret inden start.
Vi har allerede besøg af busbørnene på skolen enkelte
gange, men der forslås at forældrene også inviteres
ved dette besøg, så de også møder skolen.
Besøg fra børnehaveklassen til 1. klasse.
Swoop af lærere og pædagoger således at der skabes
kendskabs til hinandens virkelighed.
Filme vores skoledag
Faglighed, lokaler og individuel læring og individuelle indrettet lokaler.
Er vi gode nok til at sælge os selv?
Lærernes troværdighed i forhold til at der italesættes
positive resultater i klasser hvor der er andre lærerforældre, som peger på at deres resultater er bedre.
Skolebestyrelsen kan også lave opslag på facebook, så
længe de fotos der måtte blive lagt op er billeder af
grupper.

10. Punkter til fremtidige møder

Styregruppe for større rekurtering af elever: Maria,
Poul Erik, Sara og Peter.
Lave princip for ”åben skole”, +
Snak om læsehandleplaner
Forår 2017: revidere information til forældre
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Der skal udarbejdes et dokument for ”hvervning” af
elever/sælge vores skole til potentielle ”kunder”.
Referant: PG
Madmutter: Maria

11. D=Drøftelse, O= Orientering, B= Beslutning, H=
Høring

