Sindal Skolecenter
Skolebestyrelsesmøde - REFERAT
Dato: Onsdag d. 10. oktober 2018 kl. 19.00-21.00
Deltagere udover bestyrelsen: Per Aaen
Mødeleder: Anette
Afbud fra: Niels (syg)
Emne

Sted: Lendum - personalerummet

Ansvar-

Hvad skal vi udrette?

Forberedelse til

Proces

lig

Er punktet til orientering/drøftelse/be-

punktet

Hvordan skal punktet

slutning?

behandles?

Tid
i

Referat
Evt. beslutning

min

Hvem gør hvad hvornår?

15

Per viste bestyrelsen rundt og fortalte om både

Der serveres lidt kaffe og kage
1.

Kort rundvisning på

Lars/Per

Lendum

Kort rundvisning på Lendum Skole
v/Per Aaen og Lars

pædagogik og fysiske rammer.

Undervisningssted
2.

Kort

Anette

præsentationsrunde

Af hensyn til Anton tager vi lige en kort

5

Præsentationsrunde.

15

Lars orienterede kort om aktuelle emner fra de 3

præsentationsrunde.

for vores nye
medlem af
bestyrelsen
3.

Kort status på de tre
undervisnings-steder

Lars

Kort om seneste nyt fra de 3
undervisningssteder

undervisningssteder.
Stikord:
Generelt i skolecentret:
Lars sender efterårsbrev ud til medarbejderne inden

Sindal Skolecenter
efterårsferien omhandlende den nye skolepolitik, nyt
fra bestyrelsen, professionel kapital/psykisk APV,
Neuroindsatsen samt budget 2019.
Tirsdag d. 23. oktober afholdes et dialogmøde mellem
ledelsen og de medarbejdere, der har været i gang
med – eller er i gang med – uddannelsen inden for
neuropædagogik og neuropsykologi. Målet er at få en
dialog om, hvordan vi – i endnu højere grad – kan få
bragt den nye viden i spil i den pædagogiske praksis.
Sindal:
Videoer omkring skolestart under udarbejdelse.
Personalemøde 10. oktober med videndelingsproces
omkring bevægelse i undervisningen. Tur til Tyskland.
Bindslev:
Ombygningen nærmer sig afslutningen. Der inviteres
til officiel indvielse af Bindslev Børnehus og Skole d. 2.
november kl. 13.00, hvor der vil være lidt fælles
opstart, sang og taler på skolens torv. Snoren klippes
og efterfølgende er der mulighed for at blive vist rundt
i de nye rammer.
Skolefest 11. oktober.
”Børnehørm” 12. oktober.

Sindal Skolecenter
Lendum:
Thomas Jacobsen er ansat som ny teknisk
servicemedarbejder pr. 1. oktober. Margit er gået på
efterløn. I hendes stilling er ansat Lone Steengaard,
som tiltræder 22. oktober.
4.

Godkendelse af

Anette

Godkende

5

forretningsorden

Den udsendte forretningsorden godkendes, med
mindre der er bemærkninger
Forretningsorden er godkendt. Lars læser endelig
korrektur og sender rundt.

5.

Elevrådet og

Anders/

Elevrådsrepræsentant i kommunens

elevdeltagelse

Lars

fælles elevråd deltager og fortæller lidt

elevråd, hvor Daniel er med på 3. år. De har arbejdet

(Planen er, at vores

om, hvad det fælles elevråd er og hvad

med forskellige temaer, bl.a. ”bevægelse i skolen”.

repræsentant/repræ

de arbejder med.

Danske skoleelever har holdt oplæg for de nye i det

sentanter i

20

Daniel orienterede om arbejdet i kommunens fælles

fælles elevråd.

kommunens fælles

Anders og Lars præsenterer tanker

elevråd deltager

om, hvordan vi fremadrettet kan

Drøftelse af, hvordan bestyrelsen bedst muligt

inddrage elever fra elevrådet i

inddrager vores eget elevråd (det ældste elevråd)

skolebestyrelsesmøderne.

fremadrettet.

Efterfølgende drøftelse og aftale.
Bestyrelsen besluttede følgende:
-

Fremadrettet skal vi vurdere, på baggrund af
dagsorden, om der er punkter, der er oplagt
at få inddraget elevrådet i; enten ved direkte
deltagelse eller ved at elevrådet har drøftet
temaer.

-

Vi prøver noget af i en periode uden af lægges

Sindal Skolecenter
os fast på en bestemt model.
-

Det er oplagt at inddrage elevrådet, når vi skal
arbejde med nogle af principperne.

-

Vigtigt at input går begge veje mellem
bestyrelsen og elevrådet.

-

Der er ikke faste medlemmer fra elevrådet –
det kan variere alt afhængig af tema og
geografisk placering af bestyrelsesmøderne.

6.

Opfølgning på

Anette

Kort opfølgning og pointer

10

Udskydes

Hvordan skal vi

Lars/

Oversigt over eksisterende principper.

20

Anette har opstillet de nuværende principper i et

revidere og arbejde

Anette

Kort oplæg fra Lars – efterfølgende

skema, hvor det også fremgår, hvornår de er vedtaget.

drøftelse.

Nogle er tilbage fra 2012 – uden at de nødvendigvis er

introkurset for
bestyrelsen
7.

med principperne i
valgperioden?

blevet revideret siden.
Lars’ anbefaling er, at principperne ikke bliver for
detaljerede og omfangsrige, da de på den måde bliver
mere uoverskuelige.
Måske er det en idé at vælge samme skabelon til
beskrivelsen af principperne og på den måde skabe en
ensartethed.
Per oplyste, at der i forbindelse med det kommende
system Aula (der erstatter intra) kommer en skabelon,
som bestyrelsens principper formentligt skal indskrives
i.

Sindal Skolecenter
Lars og Anette laver – i samarbejde – en plan for,
hvornår vi præsenterer og evt. evaluerer/justerer de
nuværende principper.

8.
9.

Udkast til form på

Lars/

dynamisk årsplan

Anette

Orientering om

Lars

Budget 2019 på

10.

10

-

Ældste princip først

-

Drøftes i ledelsen forinden

-

Elevrådet inddrages.

Drøftet – udmærket idé. Lars og Anette bruger den i
forhold til ovenstående bl.a.

Lars orienterer om Budget 2019 og

15

Lars orienterede om det vedtagne Budget 2019-2022.

konsekvenser på skolevæsensniveau

kommunalt niveau

Senere, når vi kender de mere præcise konsekvenser

(Lars)

for Sindal Skolecenter, drøftes det i bestyrelsen.

Evt.

Ansættelse af skole/SFO pædagog i

5

Anton deltager i ansættelse af SFO-/skolepædagog i

Sindal SFO/indskoling

min

Sindal
Dialogmøde om Aula 26. november – bestyrelsen
indkaldes af forvaltningen (sæt kryds i kalenderen).
Der ønskes en temadrøftelse omkring linjeopdelingen i
udskolingen. Birgit Amtoft deltager i dette. Lars aftaler
med Anette og Birgit, hvornår det kan tages op
Andet ønske om tema: Hvordan håndterer vi
Ordblindhed?
Endeligt ønskes en orientering om, hvordan vi
håndterer vikardækning på skolerne.

Sindal Skolecenter

