Overbygningsskolen i sydbyen

Skolebestyrelsesmøde d. 5. september kl. 17.00-19.00.
Deltagere: Lars (SKB-formand), Anja, Gitte, Jette, Anette, Kirsten, Kaja (medarbejderep), Rikke
(medarbejderrep.), Erik Kragelund (repræsentant fra Randers kommune), Anne-Mette (skoleleder)
Afbud:
Dagsorden:
1: Nyt fra




Formanden/bestyrelsen
Ledelsen
Afdelingerne (herunder
opsamling på
forældremøder)

Fra formanden:
Rapport om antimoppestrategi er udkommet. Udarbejdet af DCUM.
Fra ledelsen:
2 opsigelser på denne side af sommerferien. 1 ny lærer ansat pr. 1.
oktober. Der skal ansættes en ny lærer samt findes en barselsvikar.
Der arbejdes med konflikthåndtering og – forståelse – det har været
et givtigt arbejde. Fortløbende arbejde med ekstern.
3 matematiklærere fra skolen deltager i et projekt med
ungdomsuddannelserne.
Fra medarbejderne:
God opstart med de nye 7. klasser.

2: Nyt fra elevrådet

Elevrådsformanden deltager i fælleselevrådet sammen med
elevrådskontaktlæreren.
Der mangler stadig en opfølgning på elevrådets henvendelse til
ejendomservice på elevernes toiletforhold.

3: Henvendelse fra forælder
vedr. skolerejse.

Oplæg til svar behandlet i bestyrelsen. Bestyrelsen godtager
oplægget, som sendes som svar på henvendelsen.
Det ønskes fortsat at fastholde skolerejsen på skolen. Der bliver sat
fokus på rettidig og korrekt information til forældre allerede fra 7.
klasse.

4: Procedure vedr. godkendelse
af budget i skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen læner sig op af den skrivelse, som er udsendt
skolebestyrelsesnetværket.

5: Årsberetning. Formidling.

Skolebestyrelsen skal lave en årsberetning. Skolebestyrelsens
formand og skoleleder foreslår, at der afholdes en formidling i uge
43, som kombineres med et oplæg om konflikthåndtering – og
forståelse for forældre.
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Dette vedtages i bestyrelsen. Der laves et oplæg til næste
bestyrelsesmøde.
6: Mobiltelefoner

Bestyrelsen indstiller til et princip, at mobiler samles ind i timerne,
så der sættes fokus på dannelsen omkring mobilen Det kan
overvejes, at der er gradbøjning fra årgang til årgang. Fx at der i 9.
klasse må benyttes mobiler i frikvarterne. Det er vigtigt, at
personalet på de forskellige årgange opretholder fælles regler.
Det kan overvejes med kortbetaling til kantinen, så mobilepay ikke
skal benyttes i så høj grad.
Afdelinger aftaler regler for mobiler, som koordineres afdelingerne
imellem.

5: Mobbestrategi

Skolen har en mobbestrategi. Der er et forslag på en revideret
mobbestrategi. Både form og indholdet bedes gennemlæst til næste
bestyrelsesmøde, hvor denne behandles.
Hvilke forventninger har vi til eleverne og forældrene? Links i en
elektronisk del, som kan gøre den levende. Der savnes måske noget
om digital mobning!

6: EVT

Fremadrettede datoer for skolebestyrelsesmøder:
11.10, 23.11, 19.12, 31.1, 22.2, 20.3, 18.4, 24.5 og 19.6

/Lars Graulund Jespersen og Anne-Mette Thorsen
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