Fjerritslev Skole

Skolebestyrelsesmøde
Dag og år
Kl.
Sted
Formand
Fraværende:

10. oktober 2017
Kl. 19.00 – 21.30
Skolen – lokale A5 (2.sal i administrationsbygningen)
Finn Pretzmann
Rene Rosenkrans, Trine Rødbro og Mads Albreksten

Dagsorden:
1. Siden sidst (ca. 10 min)
Pernille orienterer om aktuelle emner.
• Brandsagen
• Stillingsopslag
• Knallerter
Referat
• Pernille orienterede kort om, at sagen mod den sigtede brandstifter kommer for
retten den 1/11 2017. Politiet forventer massivt presseopbud – også ved skolen.
• Vi har i øjeblikket en pædagogstilling slået op. Skolesekretær Susanne Krogsgaard
har fået nyt job. Sekretærstillingen bliver slået op, når vi har vurderet opgaver og
timeforbrug til en ny sekretær.
• Politiet har tjekket knallerter ved og omkring Fjerritslev Skole. 4 knallerter var meget
ulovlige.
2. Meddelelser (ca. 10 min)
• Formand
• Andre
Referat
Finn orienterede kort om mødet i Det Rådgivende Organ. Temaet for mødet var de nye
krav til skolerne omkring Antimobbestrategien. Der blev endvidere drøftet temaer udpeget
af de forskellige skolebestyrelser:
• Ejendomscentret
• Inspirerende læringsmiljøer
• Skoledagens længde
Finn orienterede endvidere om, at NT har fremsendt en tidsplan for ”køreplansprocessen”.
Vi kan frem til den 6/11 komme med ændringsforslag til køreplanerne.
Pernille beder alle forældre om at komme med forslag.
3. NYT PUNKT – høringssvar vedr. ”Kvalitetsstandard for handicapkompenserende
ydelser til børneområdet”.
Børne- og Familieudvalget besluttede den 14. august 2017 at iværksætte udarbejdelsen af
en
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kvalitetsstandard for handicapkompenserende ydelser på børneområdet. Udvalget
behandlede et udkast til
kvalitetsstandard på temamøde den 25. september 2017 og besluttede at sende forslag til
kvalitetsstandard i høring.
Høringsperioden løber fra den 5. oktober til og med den 26. oktober 2017.
Referat
Skolebestyrelsen drøftede det udsendte materiale og Pernille skriver et høringssvar med
følgende punkter:
• Fint at synliggøre hvilke ydelser, man kan modtage. Godt at der er transparens i
beslutningerne.
• Bekymring for om familierne i den sårbare situation de befinder sig i, kan
overskue/gennemskue hvilken hjælp, de kan få.
• Vi har ikke forudsætningerne for at vurdere de enkelte ydelsers niveau – hvorvidt de
er passende eller ej.
3. Samværsregler (ca. 25 min) – Dette punkt blev udsat.
Folkeskolelovens §44 Stk. 4. Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og
fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt.
På Fjerritslev Skole har den tidligere skolebestyrelse formuleret: ”Samvær på Fjerritslev
Skole”.
Både forældre, medarbejdere og ledelse oplever i hverdagen, at der både er uro og
manglende hensyntagen til skolens inventar og til hinanden.
Men hvad gør vi ved det?
Skolebestyrelsen tager en indledende drøftelse med udgangspunkt i de vedlagte bilag.
Bilag:

Inspiration fra skoleledernes studiebesøg i Malmø
Samvær på Fjerritslev Skole – eksisterende
Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskole

4. Skole-/hjemsamarbejdet – skole-/hjemsamtaler (ca. 80 min).
I forlængelse af arbejdet på forrige møde med at formulere et grundlag for at udarbejde
principper for skole-hjemsamarbejdet er vi nu nået til næste delområde: skole/hjemsamtaler.
Delområderne er:
• Forældremøder
• Skole-/hjemsamtaler
• Underretning om elevernes udbytte af undervisningen
• Skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber
• Forældrenes deltagelse
I tre grupper drøftes med udgangspunkt i skolens værdigrundlag:
• Hvad er formålet med skole-/hjemsamtaler?
• Ønsker til indholdet.
• Hvor lang tid skal der afsættes til hver samtale?
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•
•
•

Hvor mange samtaler ønskes afholdt?
Hvem skal deltage?
Hvornår på året skal samtalerne ligge?

Opsamling:
Grupperne fremlægger hovedpunkterne fra drøftelserne.
Inspiration: Skole og Forældre – Hæfte 3: Samarbejdet mellem skole og hjem
www.skole-foraeldre.dk
Referat
Vi drøftede i den samlede skolebestyrelse formål, indhold og praktisk gennemførelse af
skole-/hjemsamtalerne.
Der var ikke nødvendigvis enighed om de forskellige temaer, men alle forslag blev noteret
ned.
Medarbejderteamene arbejder med det samme tema, og når der er samlet op i forhold til,
hvad der bliver formuleret i teamene, vil ledelsen og Finn udarbejde et forslag til principper
for skole-/hjemsamtalerne på Fjerritslev Skole.
Denne delproces forventes færdiggjort, så principperne kan behandles på mødet i januar
2018.

5. Økonomi (ca. 20 min)
Budgetopfølgning pr. 30/9 2017.
Herunder en fornyet drøftelse af SFO’ens åbningstid.
Budgetopfølgning pr. 30/9 – skole og sfo.

Bilag:

Referat
Der var ingen kommentarer til budgetopfølgningen.
Beslutningen om åbningstiden i SFO’en blev genvurderet. I stedet for at holde åbent fra kl.
6.00, vil vi hellere have flere hænder i den øvrige åbningstid.
Pernille skriver til forældrene, at fra den 1/1 2018 er åbningstiden hver dag fra kl. 6.15.
Hvis der er forældre, der kommer i vanskeligheder på grund af den nye åbningstid, vil
skolebestyrelsen drøfte dette igen og vurdere muligheden for en dispensationsansøgning
til kommunen.

6. Kommende aktiviteter
•

14/11 2017

Skolebestyrelsesmøde

7. Evt.
Jesper har fået henvendelser fra nogle forældre, der synes, at mellemtrinnets skolegård er
meget lille, og ikke levner plads til så mange fysiske udfoldelser.
Skolen orienterer om, at der i det ene af de to frikvarterer er mulighed for at gå på
boldbanen.
Det blev vedtaget, at elevrådslæreren på mellemtrinnet taler med eleverne om, hvori
problemerne ligger omkring skolegården.
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