REFERAT_____________________________________________
Emne: Referat af skolebestyrelsesmøde på Englystskolen
Mødedato

Mødested/lokale

Mødet påbegyndt kl.

Mødet afsluttet kl.

11.09.18

Personalerummet

18.00

21.30

Deltagere

Casper Grue Jørgensen, Louise Overgaard Secher, Dorte Pannicke Christiansen, Annette Mortensen, Trine
Rafaelsen, Jesper Strøager, Maja Meldgaard Grønberg, Stine, Chris Kjær Levinsen, Nicolai Sloth Møller
(elevrådsrepræsentant), Emma (elevrådsrepræsentant), Lisbeth Thomsen, Vibeke Whitt og Dorthe Terp
Fraværende

Stine Obel Herring, AnneMette Sandal Pedersen, Vibeke Lønne og Emma

Dato

Referent

Direkte telefonnr.

Journalnr.

11-09-2018

Dorthe Terp

76 81 43 90

17.01.01-P35-18-18

1.

18.00 – 18.40 Rundvisning
Vi besigtigede de nye lokaler. Det lover rigtig godt.

2.

18.40 – 18.45 Godkendelse af dagsorden
Ingen nye meddelelser.

3.

18.45 – 19.00 Spørgsmål til udsendte meddelelser og materiale fra
temaaftenen
Et af bestyrelsens fokusområder er synlighed og samarbejde med forældrene.
Det er vigtigt, at vi næste år genoptager skolebestyrelsesmedlemmernes
deltagelse på forældremøder. Vi skal i løbet af året lave en præsentation, så vi
får formidlet det budskab, som vi i bestyrelsen ønsker skal frem. Inden
sommerferien skal vi have styr på indholdet i denne samt hvem, der
repræsenterer hvilke årgange.

4.

19.00 – 19.10 Nyt fra elevrådet
Der er møde i næste uge. Der er spørgsmål til stenmelsstien, og der kommer
flisebelægning i efterårsferien.
Den lille fodboldbane med net er gået i stykker. Vi orienterer pedellen.

5.

19.10 – 19.20 Nyt fra personalet
Intet nyt. Skolebestyrelsen kan stadig nå at tilmelde sig arrangementet med
Per Schultz Jørgensen d. 27/9.

6.

19.20 – 19.30 SFO
Der er 6 ansøgere til afdelingsleder. Det er færre end sidst. Ligeledes har vi en
pædagogstilling opslået.
Louise deltager i ansættelsesudvalget til afdelingsleder.
Chris deltager i ansættelsesudvalget til pædagogstillingen.

7.

19.30 – 20.00 Årshjul. Kommentarer til udsendte og forslag til andre emner
ud fra notaterne fra temaaften
Fokus på trafik bør prioriteres i årshjulet. COWI – projektet/dronefilmen kører
i elevgruppen uge 41.
Udskolingen analyserer materialet, og de skal udarbejde forskellige
kampagner, som kan ændre adfærd. Det kunne også være tekniske
ændringer. Det kunne også betyde noget for en ny trafikpolitik.
Der er spørgsmål til den tekniske analyse, og lærerne har haft møde med
COWI. Ligeledes stiller COWI hotline til rådighed.
Det er vigtigt, at de projektarbejder fra sidste år medtænkes i udskolingens
projekt.
Årshjulet blev tilrettet og trafik er kommet med i november
Nye punkter:
Samarbejdet forældre imellem. Hvordan klæder vi nye
forældrerødder på til opgaven?
Hvordan får vi inddraget forældrerådene mere?
Hvordan skaber vi gode klasser? – (legegrupper samt andre forslag,
der har betydning for børnene)
Skolebestyrelsens beretning skal på dagsordenen. Der skal informeres
om bestyrelsens arbejde på forældremøderne på bestyrelsens punkt.
Forslag om at bestyrelsen blev mere synlig på Mega aftenen. Kunne
”forpligtende fællesskab” blive tema på en aften med forældre?
Hvordan støtter vi op om børns madpakker og drikkevaner i løbet af
dagen? (kan komme med i princippet for sund kost og bevægelse)
Toiletvaner – flere børn går ikke på toilettet i løbet af dagen. Hvordan
kan vi medvirke til gode toiletvaner? Vibeke drøfter problemstillingen
i pædagoggruppen.
Vigtigt at vi har opmærksomheden på, hvordan vi kan skabe interesse
for skolebestyrelsens arbejde. Vi skal ud i suppleringsvalg om to år.
Evaluering af skolebestyrelsens arbejde i forhold til bestyrelseskurset.
Gør vi det, vi har mulighed for? Hvad vil vi de næste 4 år?
Vi mangler de sidste dele af lejrskoleprincippet.
Drøftelse af begrebet ”dannelse”. Hvordan ser SB Englystskolen på
sigt forholde sig til dannelsesbegrebet?

8.
9.

20.00 – 20.15 kaffe
20.15 – 21.00 Udeområder – drøftelse via VÆKST – modellen
På baggrund af VÆKST modellen kom vi med forslag til forbedringer ud fra
målet: ”At få flere hyggekroge med borde – bænke miljø, samt flere mål, hvor
det er muligt”
Forslagene:
At lave processen i personalegruppen og elevgruppen
At dekorere hønsenet, som designholdene kan dekorere

At få de elevfabrikerede møbler i brug
At få en forhindringsbane
At få et samarbejde med designskolen i Kolding
At udnytte fliserne foran bygning H/I til spil som f.eks. kryds&bolle
samt skak
At samarbejde med de lokale både i forhold til konkret arbejde og
økonomi
At få hyggekroge tæt på aktivitetsområder
At få plantekasser/beplantning med siddemuligheder
At designe bænke og blomsterkasser
At bruge ”gamle busskure” som siddemiljøer
At få et sted, hvor det er muligt at lave graffiti
At få fældet træer i ”skoven” ved skaterområdet og få hyggebænke
At fælde frugttræer i buskadset og få bedre ”legebelægninger”
At udnytte græsområdet ved bygning H/I til aktivitet – evt. flere små
boldbaner
At få flere baner med små mål på boldbanen
Ledelsen kommer med forslag til den videre proces. Vi skal have en kort og en
langsigtet plan.
10. 21.00 – 21.20 Input til princip for ”Sund kost og bevægelse”
Dorthe T fremlagde input fra mødet i maj. Alt er vigtigt, men vi skal finde en
balance. Skal vi ind tænke stress i mental sundhed?
Sundhedsplejerskerne vil gerne deltage i udarbejdelsen af princippet. Dette
besluttes.
Kost: Vi skal lægge os op ad offentlige anbefalinger. Varieret mad samt vigtigheden
af at få mad og drikke.
Skal vi have skolemaden og vores forventninger med i princippet?
Vi skal have et holistisk syn på sundhed – tingene hænger sammen, men vi skal
ikke gå i detaljer.
Familieforhold har betydning for børnenes sundhed og trivsel. Det kan være
familieformer, som der skal undervises i.
Vi skal op på et niveau, hvor vi nævner det brede sundhedsbegreb i princippet,
men at det bliver holdt på det overordnede plan. Vi skal efterfølgende udarbejde
handleplaner for princippet.
Vi skal tydeliggøre, at vi rummer forskelligheden.
Vi skal ikke udarbejde et nyt faghæfte for sundhed, men gøre det generelt og
overordnet.
Maja deltager i stedet for Louise i udvalgsarbejdet. Udvalget består nu af Maja,
Casper, Lisbeth og Dorthe T.
11. 21.20 – 21.30 Evt.
Casper deltager i ansættelsessamtalerne til barselsvikarstillingen
Der var skolefodbold i fredags, og både piger og drenge vandt deres kampe.
Det er lærernes dag d. 5. oktober, hvor bestyrelsen plejer at forkæle
personalet. Bestyrelsen beslutter at der skal være fredagsbrød i 10
frikvarteret.

