SB-møde Torsdag d. 20. august 2015
Kl. 17.00-19.45: møde og spisning
Kl. 19.45-20.00: underskrift og oprydning

1

DAGSORDEN: Poul Erik og Annitta

REFERAT: Poul-Erik eller Annitta

Deltagere:Poul Erik, Annitta, Mie, Sara, Bent, Trine,
Rasmus, Lilli og Jannie
Afbud fra:
Forplejning: Lilli
Eleverne deltager fra kl. ; deltog ikke

Afbud til:
Annitta 60 27 28 62 eller skolen 58 58 40 41

1.
2.
3.

Godkendelse af ref. fra sidste møde
Opsamling fra sidste møde
Elevråd, inkl. Præsentation af os kort (O)
Nyt fra skolen (O)

5 min
10 min
30 min

Nye ansigter, antal elever pr klasse, hvad rør der sig, AP- Møller,
VL, hvad arbejdes der med lige nu, kort om FF og UU, fokus områder i dette skoleår, mm

4.

Nyt fra lærerne ( O )

10 min

5.

Økonomi, kort (O)

10 min

6.

De første forældremøder i klasserne (B)

20 min

Hvad skal der siges fra SB?
Forslag, hvordan gør vi best. Mere synlige ?

7.

Fastsættelse af mødedatoer ( B )

10 min

Godkendt
Ikke afholdt møde endnu
112 elever, Vi er kommet godt i gang med året. O. kl
ligeledes. Nye lærere er Maria og Hanne. Leif er
pedel indtil 31/12-15. Anja er i jobpraktik. Linda og
Reneé er i udskoling og klub, Thomas og Helle er i
indskolingen. Der er indkøbt materialer til teknologi
undervisning fra 35.000,- kr ( fra AP Møller fonden ).
Der arbejdes videre m VL. Linda og Lotte er
coach´es.
Vi vil ha fokus på Teknologi, Innovation, Læring,
Bevægelse og Trivsel i dette skoleår
Lærerne skal ha´ lavet deres årsplaner færdige inden
d. 1/9. Der er nye læringsmål og de skal laves et nyt
mindset. Spændende at se eleverne opleve processen.
Lærerne skal være tilstede i 37 timer, de sidste 3 timer, må de selv råde over.
Det ser fint ud. Vi holder procenten fint.
Slagelse Kommune centraliserer TAO-projektet. Dvs
centralisering af serviceydelser og regnskab pr marts
2016, dvs en merudgift på ca 35.000,- kr næste år
Vigtigt at vi som forældre bakker op om lærerne og
skolen, vi skal tro på det. ”Vi plejer ikke mere”. Der
sker nye ting. Svært for nogle børn, men faktisk opleves det positivt for de fleste børn
Spørg, Hvad har du lært i dag ?
Vi vil i dette skoleår arbejde videre m. ideen ”det
lærende hus” .
Afholde fællesmøder mellem daginst og skole samt
bestyrelserne. Det skal synliggøres. Arbejde for synliggørelsen af vores dejlige skole og de super gode
arrangementer der afholdes samlet men også i hver
klasse, være skarpe på høringssvarene til kommunen.
9/9, 6/10. 5/11, 7/12, 18/1, 23/2,16/3,28/4,23/5, 14/6

Medbring kalender

8.

Nedsættelse af SB medl., forslag ( D )

10 min

9.

Fordeling af opgaver og tilbagemeldinger
(D)

10 min

10. Fællesmøde m lærerne, dato?

10 min

Emner der ønskes på dagsordenen

11. Næste fælles møde med daginst, dato ??

5 min

12. Næste møde d. 9/9

5 min

Vi vedbliver at være 7. Men der skal kaldes suppl. ind
ved fravær
Vi skal fordele opgaverne bedre, alle skal byde ind på
opgaverne
Der skal svares tilbage på beskeder og andet
Poul Erik, Bent og Trine kommer med en dato ved
mødet d. 9/9
Poul Erik vender til bage m dato
Forslag til emner, visioner og fonde
Principper og det lærende hus

Forplejning:_Dorte

13. Punkter til nyhedsbrev
14.
15.
16.
17.

Evt.
Punkter til fremtidige møder
Mødedatoer resten af året
Kontaktpersoner for klasserne

5 min

Høringssvar på budget, kommet godt i gang m året,
arbejder m VL og AP- Møller. Forældredag

10 min

0.kl. Lilli, 1. kl. Sara, 2. kl. Jannie/ Rasmus, 3. kl. Mie, 4. kl: Dorte,
5.kl. Rasmus/Lilli, 6. kl. Annitta

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

Opsamling m Hanne fra 0. kl omkring 1. skoledag
6/10. 5/11, 7/12, 18/1, 23/2,16/3,28/4,23/5, 14/6

