SB-møde mandag den 10.december 2018
Kl. 17.00-19.50: møde og spisning
Kl. 19.50-20.00: Oprydning
DAGSORDEN: Poul Erik og Peter

REFERAT:

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

Afbud til:
Formand eller skolen 58 58 40 41
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Afbud: Peter, Sara

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde
Opsamling fra sidste møde

5 min

Referater skal underskrives.
Referatet blev godkendt.

2. Elevråd

10 min

5. klasse: Ønsker fri passage ned til hulerne, så
man kan gå derned uden at blive ramt af en snebold
6. klasse: Ny skole: foreslår basketball bane
Når der kommer nyt skema skal der laves et nyt
skema for aktiviteter i frikvarterne.
Brandmandsstang bringes på banen i forbindelse
med nyt byggeri
Elevrådspostkasse er ikke blevet brugt så meget
endnu. Der gøres reklame for den igen til morgensamling.

3. Fortsat drøftelse af ”THE WHY” (oplæg v. Peter.) 60
min

Herunder planlægning af fællesmøde med de pædagogiske
medarbejdere den 7/1-19.
Peter styrer processen ifht. the ”why” og der køres derefter en
inddragende proces

4.
5. Procesplan for principper. Tovholdere

6. Nyt fra skolen

D 30 min

(O)10 min

7. Tilbagemelding fra Styregruppe vedr. bygninger 20
min (O) PG

8. Fast punkt. Deadline for inputs til store punkter
9. Nyt fra lærerne (O)
O 5 min

1.10 Hanne. Godkendt
2.1-2.2 Sara
Næste møde:
3.1-3.3 (Jacob)
3.4-3.6 (Mie)
Økonomien ser ok ud, og der forventes et overskud med udgangen af året.
Inklusion: Slagelse Kommune har fokus på, at
skolerne skal køre inklusionsforløb. Kommunen
stiller således konsulenter til rådighed på området
– fokus er på praktisk anvendelige værktøjer. Der
bliver holdt møder om inklusion hver anden måned og derudover deltager konsulenterne efter
lærernes ønske i forskellige klasser og giver sparring ifht. inklusion og alle børn i klassen.
APM: dataopsamling på dansk og matematik.
Fokus er på, hvad vi kan lære af data.
Der kommer nyt skema efter nytår. Der bliver kun
ganske få ændringer.
Firmaet WE skal stå for processen.
Der kommer en proces, hvor skolebestyrelsen,
lærere, elever og forældre inddrages i videst muligt omfang. Poul Erik vil informere om skolebyggeriet i et nyhedsbrev til forældrene inden jul.
Byggeriet kan starte februar/marts 2019 med
afslutning forår 2020.
Poul Erik tager kontakt til kommunen ifht. om der
er mulighed for at ansøge Lokale- og anlægsfonden ifht. udearealer med fokus på bevægelse.
Martin har en kontakt, som måske kan bidrage.
Det er gået godt med at få integreret de nye lære-
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10. Nyt fra klasserne (O)

11. Indkomne beskeder til skolebestyrelsen

5 min

D 10 min

12. Punkter til fremtidige møder
13.

14. EVT
Næste møde.
15. D=Drøftelse, O= Orientering, B= Beslutning, H= Høring
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re. Der er god stemning blandt lærerne.
0. klasse – indkaldt til ekstra forældremøde ifht.
om der skal indføres en Hafnia-model. Der er
fokus på at sætte tidligt ind.
4. klasse – SSP er indkaldt og vil tale digital dannelse med klasse. Det er et forsøg, da det normalt
sker i 6. klasse, men der ses et behov tidligere.
Drøftelse om samlæsning. Poul Erik har fundet en
løsning, som er meldt ud til forældrene.
Principper om dannelse
Strukturer om referater og IT
Snak om læsehandleplaner
Lave princip for ”åben skole”.
Økonomioverblik hvert kvartal.

