Fjerritslev Skole

Skolebestyrelsesmøde
Dag og år
Kl.
Sted
Formand
Fraværende:

13. februar 2018
Kl. 19.00 – 21.30
Skolen – lokale A5 (2.sal i administrationsbygningen)
Finn Pretzmann
Mads Albrektsen og Trine Rødbro

Fra elevrådet deltog Teis fra 8. SB og Malthe fra 8. NF
Dagsorden:
1. Siden sidst (ca. 10 min.)
Pernille orienterer om aktuelle emner.
Referat
• Kort orientering om skoleledernes drøftelser i forhold til arbejdet med
kvalitetsrapporten.
• Kort orientering om elevsager.

2. Meddelelser (ca. 15 min.)
• Formand
• Elever
• Andre
Referat
Elevrådet har arbejdet med punktet omkring motion og bevægelse. De vil på næste
skolebestyrelsesmøde fremlægge forslag til, hvordan der kan komme mere motion og
bevægelse ind i hverdagen.

Pernille fortalte kort, at der bliver arbejdet med punkterne omkring de fysiske rammer, som
elevrepræsentanter fremlagde på forrige skolebestyrelsesmøde. Der er bl.a. blevet sat nyt
lys op på toiletterne ved 7.klasserne og der er indkøb toiletbørster.
Hans Henrik orienterede kort om Fjerritslev Skoles samarbejde med Lundbeck
Landbrugsskole. Vi håber, at vi kan gøre samarbejdet mere permanent, og dette har Hans
Henrik møde med Lundbeck om i uge 7.
Annette orienterede kort om de igangværende overenskomstforhandlinger på
lærerområdet.
3. Samværsregler (ca. 40 min.)
Skolebestyrelsen drøftede på mødet den 14/11 2017 de nuværende samværsregler og
fandt dem utilstrækkelige.
Rigtig mange team har sammen med klasserne udarbejdet samværsregler for de enkelte
klasser, og det giver god mening, at inddrage eleverne i dette arbejde.
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Skolebestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at der er nogle regler, der gælder for hele
skolen.
Skolens ledelse har på baggrund af det materiale, der er på skolen i forvejen og med
udgangspunkt i værdigrundlaget udarbejdet et forslag til nogle nye fælles
samværsregler/ordensregler.
Hermed fremsendes forslag til drøftelse i skolebestyrelsen.
Bilag:

Forslag til skolens fælles samværsregler

Referat
Forslaget blev drøftet i grupper.
Der er enighed om, at forslaget danner en god fælles ramme for samværsreglerne. Det er
vigtigt at eleverne bliver inddraget i afdelingernes arbejde med få reglerne omsat i praksis.
Det er også vigtigt, at de bliver synlige på forældreintra og i hverdagen, så de er kendte af
både elever og forældre. Der bør også tales om reglerne på forældremøder.

Pernille retter reglerne til i forhold til de indkomne bemærkninger. De tilrettede regler
fremlægges på det kommende skolebestyrelsesmøde til endelig godkendelse.

4. Principper for skole-hjemsamtaler og forældremøder (ca. 50 min.)
Skolebestyrelsen har i efteråret drøftet forskellige elementer i samarbejdet mellem skole
og hjem.
Samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende for børnenes læring, dannelse og trivsel,
og er derfor også et af de områder, som skolebestyrelsen ifølge folkeskoleloven skal
formulere principper for.
Skole-/hjemsamarbejdet består af flere forskellige områder – de fem områder, det er vigtigt
at formulere principper for er:
Skole-/hjemsamarbejdet – delområder:
1. Forældremøder
2. Skole-/hjemsamtaler
3. Underretning om elevernes udbytte af undervisningen
4. Skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber
5. Forældrenes deltagelse i skolens liv.
På skolebestyrelsesmødet den 10/10 2017 drøftede skolebestyrelsen 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 udarbejde forslag til principper for skole/hjemsamtalerne og forældremøderne på Fjerritslev Skole.
Hermed fremsendes forslag til drøftelse i skolebestyrelsen.
Bilag:

Forældresamarbejdet på Fjerritslev Skole

SKB 130218
Side 2

Fjerritslev Skole
Referat
Forslaget blev drøftet og godkendt som arbejdsgrundlag for skoleårets planlægning.
Det er et godt udgangspunkt for det fremtidige samarbejde mellem skole og hjem.
Det er godt, at der bliver lagt vægt på, at såvel forældremøder som skole-/hjemsamtaler
skal foregå i en reel dialog, hvor forældrenes perspektiver inddrages.

Indholdet af forslaget formuleres til principper for henholdsvis forældremøder og skole/hjemsamtaler i den skabelon, der anvendes for principper.
Principperne fremlægges til godkendelse på næste møde.

5. Økonomi (ca. 30 min)
Budgetopfølgning pr. 31/1 2018.
Budgetforslag for 1. halvår 2018, som blev drøftet og godkendt på forrige møde,
genvurderes ud fra årets sidste budgetopfølgning.
Budgetopfølgning pr. 31/12 2017 – skole og sfo.
Regnskabsafslutning 2017
Budgetforslag foråret 2018 – skole og sfo

Bilag:

Referat
Regnskabsafslutningen blev drøftet, og skolebestyrelsen kvitterede for, at
gældsafviklingen hermed er afsluttet.
Såvel skolebestyrelsen som ledelsen ønsker fortsat, at der budgetopfølgning på
dagsordenen på hvert bestyrelsesmøde. Der er fundet en god form, der gør det
overskueligt at følge økonomien, uden at det tager for megen tid på mødet.

Budgetforslaget for foråret 2018 blev endelig godkendt.
Der var ingen bemærkninger til budgetopfølgningen.

7. Kommende aktiviteter
•

13.3.18 Bestyrelsesmøde – drøftelse af skolens skoleudviklingsplan.

8. Evt.
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