Sindal skoledistrikt
Skolebestyrelsesmøde - REFERAT
Dato: Torsdag den 9. november 2017 kl. 19-21

Sted: Bindslev Skole

Deltagere udover bestyrelsen: Louise Høholt og Birgit Amtoft
Mødeleder: Christian
Afbud fra Kristian Voerså
Emne

1.

Bordet rundt/kort

Ansvar-

Hvad skal vi udrette?

Forberedelse til punktet

Proces

lig

Er punktet til

Fx medtag 3 eksempler på…

Hvordan skal

Evt. beslutning

orientering/drøftelse/be-

punktet

Hvem gør hvad hvornår?

slutning?

behandles?

Alle

Orientering

Tid

10 min

præsentations-runde
2.

Tanker om opstart

Referat

Kort præsentationsrunde af de forældrevalgte
bestyrelsesmedlemmer

Lars

Lars orienterer kort om

10 min

Lars orienterede om opstarten og fokus på at lære

og samarbejdet med

opstart og fokus i den

skolerne at kende. Lars har oplevet at blive taget rigtigt

skolebestyrelsen

kommende tid.

godt imod.

v/Lars

Lars og Christian Engen har kort drøftet arbejdet i
skolebestyrelsen. På baggrund af sidste møde og aftale
mellem Lars og Christian, vil det fremadrettet være
sådan, at Christian er mødeleder på
skolebestyrelsesmøderne.
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3.

Kort status på de tre

Lars,

Kort om seneste nyt fra de 3

undervisnings-steder

Louise,

undervisningssteder

Birgit

15 min

Bindslev:
Fredag før efterårsferien var der en fantastisk dag i
forbindelse med skolernes motionsdag. Masser af
forældre bidrog til at hjælpe til, at det blev en rigtig
god dag for eleverne – med positiv omtale til følge.
Brobygning med alle 4. klasserne på tværs i distriktet,
hvor der både var et fagligt og socialt indhold. Det
virkede til, at flere af eleverne knyttede venskaber på
tværs.
D. 1. november var der faglig fordybelsesdag i
Håndværk og Design.
DR var på besøg samme dag og lave optagelser til et
liveprogram omkring skolestruktur, der sendes på DR 1
mandag d. 13. november 21.50
Skole-hjem samtaler
Flere medarbejdere i gang med neuropædagogisk
uddannelse.
Byggeriet kører, og man begynder at kunne ske
konturerne.
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Sindal:
Skole-hjem samtaler i gang.
Forbedring af lokaler i indskolingen.
Lidt udfordret af sygemeldinger i indskolingen.
Positivt med brobygningen på 4. årgang i Bindslev
Brobygning på 5. årgang i Sindal, herunder
præsentation af linjerne i udskolingen (2 om torsdagen
og 2 om fredagen). Rigtig god dag med gode aktiviteter
for børnene.
Senere på foråret er der brobygning på 6. årgang, som
finder sted i Lendum.
I forhold til udskolingen gøres der klar til
terminsprøver og efterfølgende projektuge.
Lendum:
Planlægning af næste brobygningsperiode med
børnehaven – ud fra ”en glad skoledag”-projektet.
Fastholder brobygningspædagogen og at primo marts
rykker kommende 0. klasse ind i SFO’en lokaler – og fra
april indgår de i skolens program i det omfang det
giver mening.
Fokus på PR omkring det unikke ved børnehaven og
skolen.
Har fået skiftet vinduer/glas i indskolingsafdelingen indbygget solfiltre (varm/lys). Det har højnet
indeklimaet i klasserne.
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Skole-/hjem samtaler i november
4.

Kort

Lars

økonomiopfølgning

5 min

Lars giver kort orientering på

Vedr. 2017:

baggrund af input fra Pernille.

Forventer et mindre overskud på ml. 1,2 og 1,5 mio. kr.

På mødet d. 12. december

I gang med processen med at kigge frem mod 2018-

sættes lidt mere tid af til

budgettet, som behandles på skolebestyrelsesmødet i

økonomiopfølgning, og

februar 2018.

Pernille deltager.
D 12. december deltager Pernille, hvor hun vil
gennemgå økonomien mere detaljeret. Hvis der er
spørgsmål til økonomien fra bestyrelsen side, som man
ønsker belyst på mødet d. 12. december, anmodes
man om at stille spørgsmålene inden mødet, så
Pernille kan forberede et svar.
5.

Antimobbestrategi,

Lars

Lars giver en kort intro til

herunder strategi

punktet og de krav, der ligger

mod digital mobning

i lovgivningen og fra centralt
hold (bestyrelsen behøver ikke
at have læst al materialet på
forhånd)

Se bilag til punktet:
Bilag fra
byrådsmødet 25.
oktober 2017
Sindal Skoles
eksisterende
værdiregelsæt
vedtaget i
bestyrelsen i 2013

Forslag om

45 min

Det besluttes, at der til mødet d. 12. december

opdeling og

præsenteres forslag til antimobbestrategi inklusiv

drøftelser i 2

håndtering af digital mobning, som lever op til

grupper,

lovgivningen og er klar til vedtagelse. I strategien

efterfølgende

indskrives, hvad skolen i forvejen gør i forhold til

opsamling.

forebyggelse af digital mobning. Lars er tovholder på at

Endelig

få udarbejdet et udkast, der ligeledes drøftes på

vedtagelse på

medudvalgsmødet d. 27. november. På mødet d. 12.

SB 12.

december drøftes endvidere, hvordan elevrådene kan

december

inddrages i kvalificering af strategien. Det vil være
oplagt at nedsætte en arbejdsgruppe.
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6.

7.

Brobygning/overgan

Christia

Christian præsenterer

Orientering og

ge mellem

n

indledende tanker om styrket

indledende

både at styrke samarbejdet med foreningerne i

matriklerne,

inddragelse af foreninger i

drøftelse på

distriktet og kendskabet til de 3 skoler i distriktet.

herunder

forbindelse med brobygning.

baggrund af

inddragelse af

Christians

foreninger

tanker

Punkter til næste

Alle

15 min

5 min

møde

8.

Evt.

Alle

10 min

Generelle drøftelser af muligheder og idéer i forhold til

Bruttoliste (ikke prioriteret)::
1.

Budgetopfølgning (Pernille)

2.

Skolebestyrelsesvalg

3.

fastlæggelse af antimobbestrategi

4.

Mad og måltidspolitik

5.

Toiletforhold på den enkelte skole

6.

Kano/sikkerhedstilladelse

