Overbygningsskolen i sydbyen

Skolebestyrelsesmøde d. 30. maj kl. 17.00-18.45.
Deltagere: Jette Søby, Anette Garbelmann, Lars Graulund, Anja Krogsøe, Kirsten Matzen, Rikke
Stage, Kaja Otte, Anne-Mette Thorsen og Lars Adamsen
Afbud: Gitte Mygind
Dagsorden:
1: Nyt fra
•
•
•

Formanden/bestyrelsen
Ledelsen
Afdelingerne (herunder
opsamling på
forældremøder)

Fra formanden:
Formanden deltager i konference om folkeskolens fremtid.
Siden sidst har formand og skoleleder været til dialogmøde. Det var
sammen med forældrebestyrelser i dagtilbud. Meget interessant
oplæg, men ikke særlig relevant for en udskolingsskole.
Høring omkring specialområdet skal kommenteres inden 7. august.
Fra ledelsen:
Personalesituationen
Bebudet 3 – 4 lærerstillinger. Vi forflyttede 2 lærere, 2 lærere har
søgt deres afgang. Vi kæmper med at få enderne til at nå sammen.
13.6 afholdes sidste bestyrelsesmøde på Fladbro kro
Sidste skoledag forløb fint på Tirsdalens skole.
Skriftlige karakterer begynder at komme ind. Eleverne har klaret sig
rigtig flot!
Fra personalet
7. klasserne er tilbage i normal mental tilstand efter konfirmationen.
8. årgang har haft et heftigt forår med brobygning, praktik,
projektuge og lejrskole.
9. årgang i gang med prøver og modtagelse af nye elever.

2: Nyt fra elevrådet

Elevrådet:
Der ønskes nye toiletter i en afdeling, hvor der er for åbent.

3:

Deltagelsesprocenten var lav for Tirsdalens skole.
Det er mange ressourcer til stede.

Evaluering af sydbyløbet
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Kunne sportsklubberne være en del af planlægningen – kunne der
laves andre aktiviteter?
Forældrene var begejstrede.
Hvis ikke sydbyløbet skal være her, hvad skal så binde de tre skoler
sammen?
Det er vigtigt, at der er et fællesskab mellem de tre skoler.
Kunne man tænke streetfoodfestival?
Kan man optimere personaledeltagelsen?
Kunne man profilere et ti-års-jubilæum.
4:
Skolens Venner

Der var et lille overskud fra skolefesten – det endelige overblik
mangler.
Det forslås, at der oprettes et arrangement med Ann-Elisabeth
Knudsen om ”teenage-sløvhed”.

5:
Orientering om
Trivselsmåling/APV.

Anne-Mette orienterer:
Overordnet pæn APV.
Indsatsområder:
Fysiske del:
1. Fysiklokaler skal på plads
Psykiske del:
1. Arbejdets fordeling – hvilke opgaver skal vi præstere? Et ønske
om at arbejde derhjemme i højere grad.
2. Sygefravær – med særligt fokus på det korte fravær.

6:
Orientering fra netværk for SKB
formænd.

Netværket har haft møde med Anders Buhl. Mødet blev holdt rent
politisk.
Der blev ikke givet konkrete håndslag på større økonomisk tildeling.
Der lægges op til at tale mere med skolelederforeningen for fælles
fodslag.

7:
EVT

Praktik – for elever hvor dette kunne være gavnligt.
Høringssvar Valgfag –
Bestyrelsesmedlem – kan der komme en ny
bestyrelsesrepræsentant for Kirsten Matzen.
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Næste gang – Fladbro kro – Lars booker bord.

/Lars Graulund Jespersen og Anne-Mette Thorsen
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