Fjerritslev Skole

Skolebestyrelsesmøde
Dag og år
Kl.
Sted
Formand
Fraværende:

14. november 2017
Kl. 19.00 – 21.30
Skolen – lokale A5 (2.sal i administrationsbygningen)
Finn Pretzmann

Dagsorden:
1. Siden sidst (ca. 10 min)
Pernille orienterer om aktuelle emner.
• Ansættelser
• Kommende høringer:
o Kvalitetsrapport
o Fremtidig organisering af specialklasser
o Derfor nødvendigt at flytte mødet den 9/1 til den 16/1 2018.
Referat
• Pr. 15/11 er der ansat to nye pædagoger – den ene i AKT/SFO og den anden i
2.sprogsundervisningen/SFO.
• Vi ved, at der i januar kommer en del høringsmateriale vedr. den fremtidige
organisering af specialklasserne og kvalitetsrapporten. For at have tid til at lave
dagsorden og behandle dette materiale flyttes bestyrelsesmødet den 9/1 til den
16/1.
2. Meddelelser (ca. 10 min)
• Formand
• Andre
Referat
• Orientering fra formanden om en forældrehenvendelse. Henvendelsen og
reaktionen herpå blev drøftet.
• Forslag fra en forælder om, at de store elever kunne få et foredrag omkring
spiseforstyrrelser. Hans Henrik arrangerer dette.
• Mellemtrinnets elevråd er i gang med at arrangere en fest. Det er problematisk, hvis
der er mange elever, der ikke ønsker at deltage i festen.
• Meddelelse fra elevrådet om, at de gerne vil drøfte, hvordan elevrepræsentanternes
deltagelse kan blive mere involverende. Tina G og Pernille taler med de to valgte
elevrådsrepræsentanter og kommer med et oplæg til det næste
skolebestyrelsesmøde.
3. Samværsregler (ca. 30 min)
Vores nuværende samværsregler, som er beskrevet i ”Samvær på Fjerritslev Skole”, er
godkendt af skolebestyrelsen i 2008.
Det er derfor tid til en indledende drøftelse af om reglerne lever op til det nuværende
behov.

SKB 141117
Side 1

Fjerritslev Skole
•
•
•

Harmonerer reglerne med vores værdisæt?
Er de tydelige nok?
Omfatter de det, der er behov for?

På baggrund af drøftelserne besluttes det videre forløb.
Lovgrundlag: Folkeskoleloven §44 stk. 4: Skolebestyrelsen godkender
undervisningsmidler og fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt.
Bilag:

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

Referat
Skolebestyrelsen drøftede 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.
Skolebestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at der er nogle regler, der gælder for hele
skolen.
Skolens ledelse udarbejder på baggrund af det materiale, der er på skolen i forvejen og
med udgangspunkt i vores værdigrundlag et forslag til nogle nye fælles
samværsregler/ordensregler.
4. Skole-/hjemsamarbejdet – underretning om elevernes udbytte af undervisningen
(ca. 70 min).
Som næste delområde i skole-/hjemsamarbejdet er vi nu nået til ”Underretning af
hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen”.
Målet er, at skabe et grundlag for at kunne udarbejde et princip for området.
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.
Gruppedrøftelse:
Med udgangspunkt i skoles værdigrundlag drøftes:
• Hvad skal der underrettes om?
• Hvor ofte skal der underrettes?
• Hvordan skal underretningen ske – (underretning om nationale test skal være
skriftlig)
Opsamling:
Grupperne fremlægger hovedpunkterne fra drøftelserne.
Inspiration: Skole og Forældre – Hæfte 3: Samarbejdet mellem skole og hjem
www.skole-foraeldre.dk
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Referat
Skolebestyrelsen havde en lang drøftelse omkring punktet. Hovedtrækkene i drøftelsen
var:
Forældrene skal underrettes om:
• Trivslen i klassen
• Den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling
• Ændringer i barnets adfærd, der kan være et tegn på mistrivsel – i dette tilfælde
underrettes forældrene så hurtigt som muligt.
Underretningen sker i høj grad igennem skole-/hjemsamtalerne. Det er væsentligt at
underretningen både omhandler positive fremskridt og forhold, hvor der ønskes indsats og
fremgang.
Det er vigtigt, at skole-/hjemsamtalerne foregår som en dialog mellem skole og hjem.
En anden underretningsform er elevplanerne, som fungerer som en slags opsamling på
alle de mål for eleven, der arbejdes med. Elevplanen beskriver mål, status og opfølgning
på arbejdet.
Resultatet af nationale test sendes skriftligt til forældrene. Såvel personale som forældre
er opmærksomme på, om testene viser et retvisende billede af eleven. Hvis dette ikke er
tilfældet følges op med en samtale om testen.
Det er væsentligt, at forældrene får en generel orientering om, hvordan testene anvendes
på Fjerritslev Skole, og hvad de betyder for undervisningen. Dette kunne evt. gøres på
forældremøder i løbet af elevernes skolegang.
Ovenstående drøftelse omkring underretning om elevernes udbytte af undervisningen
indgår i nogle samlede principper omkring Skole-hjemsamarbejdets 5 delområder.
Det er vigtigt, at det færdige resultat bliver overskueligt og til at navigere i.

5. Økonomi (ca. 20 min)
Budgetopfølgning pr. 31/10 2017.
Budgetopfølgning pr. 31/10 – skole og sfo.

Bilag:

Referat
Skolen følger fortsat afviklingsplanen vedr. den tidligere gæld. Når vi når til 31/12 2017 er
der som minimum afviklet 4,8 mio.kr. af den samlede gæld.
Næste gang drøftes budgettet for foråret 2018.

6. Kommende aktiviteter
•
•

12/12 2017
10/3 2018

Skolebestyrelsesmøde med julefrokost
Skole- og Forældre afvikler Skolebestyrelsesseminar i Aalborg.
• Der er individuel tilmelding efter først til mølle princippet.

7. Evt.
• Der er et ønske til UU-vejlederne om at informationen omkring 8.klassernes
brobygningsperioder og 9. klassernes praktik kommer ud i bedre tid, så man som
forældre har en reel mulighed for at bidrage.
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