Sindal Skolecenter
Skolebestyrelsesmøde - REFERAT
Dato: Tirsdag d. 24. april 2018 kl. 19.00-21.00

Deltagere udover bestyrelsen: Michelle Vinther og Louise Høholt
Mødeleder: Christian E.
Afbud fra: Peder og Anton.
Elevdeltagelse: Ida Marie og Sebastian
Emne

Sted: Bindslev

Ansvar-

Hvad skal vi udrette?

Forberedelse til punktet

Proces

Tid

Referat

lig

Er punktet til

Fx medtag 3 eksempler

Hvordan skal punktet

Evt. beslutning

orientering/drøftelse/be-

på…

behandles?

Hvem gør hvad hvornår?

slutning?
1.

Kort status på de tre
undervisningssteder

Lars

Kort om seneste nyt fra de 3

10

Distriktsniveau:

undervisningssteder

min

Teknisk Serviceleder Ib Lauritsen døde lørdag d. 21.
april. Lars orienterede kort om, hvordan skolen
håndterede det jf. skolens sorgplan.
Der arbejdes på et stillingsopslag i løbet af maj måned.
Forventet ansættelse 1. august 2018.
Lendum:


Skolefest d. 19. april – forløb super godt.

Bindslev:


Byggeriet skrider fremad. Louise orienterede.
1. prioritet er, at den indvendige del af
børnehaven bliver klar til 1. juni, hvor
vuggestuen starter op.

Sindal Skolecenter


Forældresamtaler i gang.



Starter op efter sommerferien med 0. klasse
og de ældste børn i børnehaven med
”sistema-projekt”, som indebærer, at børnene
lærer at spille violin.

Sindal:
Fase 1:


Samarbejde med badmintonklub – positivt.



Arbejder på at udvide samarbejdet med
musikskolen til næste år.

Fase 2:
 Succesfuld forsøgsordning med mobilfri fase 2
forlænges frem til efterårsferien, forældrene
er orienteret mandag
 Første lokale er indviet efter renovering, det
forventes at endnu ét lokale er
indflytningsklar inden sommerferien
 4.a blev nr. 2 i hele Danmark i den
landsdækkende konkurrence DigiTAL-pænt
om etik på de sociale medier! Klassen vandt
biografbilletter.
 6. årgang tager – forudsat at der ikke er
konflikt - på lejrskole til Bornholm i uge 18
(30/4-4/5)
Fase 3:
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Snart tid til skriftlige prøver



Pt usikkerhed omkring klasseantallet næste
skoleår på 8. årgang – der arbejdes på en
afklaring.

2.

Forslag til mål i

Lars

Input fra skolebestyrelsen til

Læs medsendte bilag

Lars tilrettelægger en

30

På baggrund af kort oplæg fra Lars blev

min

skolebestyrelsen delt i 2 grupper, som forhold sig til de

revideret skolepolitik

forslaget til mål i revideret

proces, hvor der bliver

(Deltagelse af

skolepolitik

mulighed for at drøfte de

spørgsmål, der var sendt ud i relation til forslagene til

elevrådsrepræsentan

forslag, der er fremsendt

nye skolepolitiske mål.

ter)

på baggrund af
dialogmødet i marts.

Lars renskriver bestyrelsens input og rundsender til

Punktet drøftes også i

bestyrelsen til gennemsyn, inden han sender et samlet

skolens MED-udvalg samt

skriv til forvaltningen senest 19. maj

det store elevråd. Lars
orienterer om deres input.
3.

Kort oplæg om

Michelle/

Skoleleder Michelle

30

Michelle holdt oplæg, hvor hun præsenterede både

overgangen til 60

Lars

Vinther holder et kort

min

processen samt de overordnede mål med den nye

minutters lektioner i

oplæg for bestyrelsen om

organisering af skoledagen pr. skoleåret 2018-19.

Sindal fra skoleåret

de overordnede mål samt

Elevrådsrepræsentanterne supplerede med deres

2018-19

processen omkring

perspektiver på den nye organisering. Både

overgangen til 60 min

forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer samt

lektioner.

repræsentanter fra elevrådet gav positive
tilbagemeldinger på tankerne og planerne.

Der bliver mulighed for at
spørge ind efterfølgende.
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4.

Plan for afvikling af

Christian

Drøftelse og godkendelse af

Se vedlagte overordnede

Christian og Lars

15

Lars orienterede om, at alle opstillingsberettigede

skolebestyrelsesvalg

/Lars

plan for afvikling af valg til

kommunale tidsplan

orienterer om deres bud

min

forældre modtager information fra forvaltningen

i foråret.

bestyrelsen

på plan (valgmøder,

mandag d. 30. april omkring kommende

valgbestyrelse m.v.)

skolebestyrelsesvalg.
Derudover skriver Lars en opfordring ud til forældrene
om at stille op til skolebestyrelsen samt møde på på
valgmøderne. Lars husker i den sammenhæng
forældrene til kommende 0. klasses elever.
Det overvejes, hvorvidt der skal laves yderligere
reklame for det kommende valg.
Planen for valgmøder er som følger:
7. maj kl. 19-20: Sindal (deltagere fra bestyrelsen er
Lars, Christian E og Camilla)
8. maj kl. 18-19: Bindslev (deltagere fra bestyrelsen er
Lars, Christian E og Kristian V)
15. maj kl. 19-20: Lendum (deltagere fra bestyrelsen er
Lars, Christian E og Charlotte).

5.

Foreningssamarbejde "skole
vs. forening".

Christian

Christian fremlægger et

10

Christian opfordrede til at styrke samarbejdet med de

skema

min

lokale foreninger og erhvervsliv. Han præsenterede et
bud på et værktøj/skema, som kan anvendes. Christian
sender skemaet elektronisk til Lars, der
videreformidler til det til ledelsesteamet.
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6.

Samarbejde mellem

Christian

foreningerne i

Christian orienterer om

10

En lærer fra Sindal deltager som repræsentant fra

”Unge i front”

min

skolen i ”Unge i front” – et tilbud, der giver elever

skoledistriktet
7.

Punkter til næste

mulighed for at få en træneruddannelse).
Alle

møde

5

Bruttoliste:

min

Næste møde er det sidste i bestyrelsen (der bliver en
form for afslutning)
1.

Budgetopfølgning (økonomirapport 2).

2.

Status teknisk servicelederstillingen

3.

Opfølgning på samarbejdet med foreningerne
(fra dagens møde)

8.

Evt.

Alle

10
min

4.

Plan for indvielse af Bindslevs nye lokaler

-

Borde i Lendum, hvor man ikke kan hænge
skoletasken. Der har været
forældrehenvendelser omkring dette til
Charlotte. Charlotte kontakter Per for
afklaring.

Christian E og Ulrik tilbyder sig som repræsentanter fra
skolebestyrelsen til ansættelsesudvalget vedr. teknisk
serviceleder stilling.

