Skolebestyrelsesmøde
Havndal børneby
Tirsdag den 27.08.2019 kl. 17.00 – 19.30
Referat
Fraværende med afbud:
Annette Nejmann-Laursen
Peter Andersen
Michael Brøgger
Michael Frandsen

1.
Referat fra sidst



Godkendt

2.
Nuværende dagsorden



Intet at bemærke

3.
Nyt fra formanden



Intet at bemærke

4.
Nyt fra ledelsen



Pædagogisk weekend for alle personaler
13.-14.9.2019 – afgang fra skolen kl.
13.00 – der er nogen forældre, der har
meldt sig som hjælpere i SFO og
MINISFO, men flere kan godt bruges
Byggeri: Der er stadig fejl og mangler,
der skal udbedres
Anette Bager SFO havde 25 års
jubilæum 1.8.19.
Per Keil Pedersen er startet 1.8.19 i
mellemrumstilbud samt SFO
Vi har 2 i jobtræning lige nu: Lotte
(piccoline) og Maj-Britt (skoledelen)
Professionel kapital: Projekt hvor
ledelse, TR samt AMR deltager.
Skolebestyrelsen spurgte om projektet er
sat i gang på baggrund af den politiske
beslutning om omlægning af
specialskolernes ressourcer? Det er det
ikke.
Der har været problemer ved
cykelskuret – hærværk og tyveri. I en
periode flyttes cykler ind i skolegården









5.
Årshjul for skolebestyrelsen med faste
punkter




6.
Fravær – elever - procedure mm

7.
Middagspausen



Godkendt med få rettelser. Skal der
afholdes fælles møde med
skolebestyrelsen og forældreråd i år?
Forældremøde i MiniSFO – DP.
Retningslinjer i skoledelen godkendt.
Hvad med fravær i MiniSFO? – DP
oplyste, at hun og ANL arbejder på
retningslinjer. Det er en balancegang, da
der ikke er pligt til at gå i MiniSFO.
Vigtigt med god dialog med forældre.

 Længde af pause
 Mikroovn i klasserne
Punktet udskudt til næste møde.

8.
Budgetopfølgning



Intet at bemærke. Gardiner i MiniSFO er
med i byggeriet pga. støjgener

9.
Årsberetning



Anne Mette og Ann – få tilføjelser.

10.
Evt.



Samarbejde med dagplejerne tænkes ind
i MiniSFO. DP arbejder på det.

11.
Punkter til næste møde





Samarbejde med Havndal Fitness AN
Skolerådsmøde – AN og AKJ
Principper/retningslinjer – hvor mange
er der?
Fælles forældremøde mellem skb. og
forældrerådene
Mikroovn i klasserne – Anne Mette
Læsning på Aldershvile? – evt emneuge
AN





