SB-møde tirsdag.21.februar 2016
Kl. 17.00-19.50: møde og spisning
Kl. 19.50-20.00: Oprydning
DAGSORDEN: Poul Erik og Peter

REFERAT:

Deltagere:
Forplejning: Martin
Referent. Martin
Eleverne deltager fra kl. 17.00-17.30.

Afbud til:
Formand eller skolen 58 58 40 41
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Afbud: Lotte og Rasmus.

1.

Godkendelse af ref. fra sidste møde
Opsamling fra sidste møde

5 min

Referatet blev godkendt.

2.

Elevråd

5 min

Elevrådet var ikke repræsenteret, fordi vi havde flere
tidstunge punkter.
Elevrådet og Bent aftaler mødedatoer for resten af
skoleåret.
Elevrådet orienterer de andre elever klassevis.

3.

Nye bygninger D

20 min

Bestyrelsen har tilmeldt sig til vores inspirationsbesøg i Sorø og på Lolland. Poul Erik har nu overblik
over hvem der tager med og hvornår vi tager afsted.
Vi har fællesmøde på mandag d. 27. kl.18.00-20.00
Peter opfordrer os til at læse:
Aktuel version_Liv- og læringshus Hashøj NV,
sammenfattende opsamling
Dette dokument indeholder også vores funktionalitetskrav.

4.

Nyt fra skolen (O)

10 min

123 elever i dag og tallet stiger snart til 125.
Hashøjskolen er med i en A. P. Møller-ansøgning om
databaseret-læringsledelse. Det er et samarbejde mellem skolelederne i Slagelses kommune.
Lotte Olsen, er blev ansat som pædagog.

5.

Nyt fra lærerne (O)

10 min

Pernille er faldet rigtig godt til i 3.kl., hvor der er
udfordringer.
Bent: Synlig læring. Det er et godt koncept, som på
sigt kommer det til at fungere rigtig sammen med
Meebook, der under implementering.
Dokumentationskravene presser lærerne.
Next level-projekt. Ordblinde-platform. Skolen har
fået uddannet 2 superbrugere, som skal lærer kollegaerne at anvende programmet.

6.

Nyt fra klasserne (O)

5 min

7.

Principper om Lektier/hjemmearbejde.
min

D 20

8.

Budget 2017
min

D 15

Det har været et godt møde 1.klasse. Forældrene var
inviteret til at komme med forslag og 25 er blevet
nedskrevet. Mange tiltag er allerede i gang.
Klasselæreren har kommunikeret, så forældrene har
kunnet følge med.
Principper bliver lagt på hjemmesiden på pdf-format
inden uge 7.
Punktet om drøftelse af princippet om lektier udsættes til senere møde.
Vi kommer ud med et underskud på cirka 600.000,kr. Det skyldes langt hen af vejen vikar-forbrug og
sygdom. De betales tilbage hen over 2 år.
Alligevel ser økonomiske situation sund ud på en
længere bane. Derfor har vi besluttet at investere ud
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fra nedenstående prioriteter.
Prioritet:
1) Undervisningsmidler
2) Inventar
3) IT
9.

Nationale test
min

10. De sidste principper
min
11. Indkomne beskeder til skolebestyrelsen
min
12. ”Gør en god skole bedre”
20.min
13. Punkter til fremtidige møder

D 10

Poul Erik orienterede.
Evaluering på nationale test i Juni. Det bliver en del
af vores årshjul, hvor ledelse og lærere samler op, og
giver tilbagemelding til skolebestyrelse
Bent har uploadet 6 principper, der er flere på vej.

D 10

Ingen indkomne beskeder

D

Punktet bliver taget op på senere møde

D 15

EVT

Principper om dannelse
Strukturer om referater og IT
Lave princip for ”åben skole”, +
Snak om læsehandleplaner
Forår 2017: revidere information til forældre Lave
princip for ”åben skole”.
Økonomioverblik hvert kvartal.
Appen Musica.ly er blevet drøftet. Der er problematik
som lærerne tager hånd om.
Næste møde 23. marts kl.17.00 PG står for beskafning

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

