Der afholdes skolebestyrelsesmøde
Tirsdag d. 11. august 18.00 – 20.00
Referat
Deltagere: Bo Grønvall Christen, Poul Friis Evald, Tina Bøgild, Morten Dencker, Laila H. Thomsen, Vibeke Jensen,
Bianca Lass, Annette Nielsen, Trine Fangel, Trine Petersen
Afbud fra: Joan Vedel Andersen
_________________________________________________________________________

1. Konstituering
I forlængelse af suppleringsvalget i foråret 2015, skal skolebestyrelsen konstituere sig. Der skal
blandt de forældrevalgte vælges en formand. Bestyrelsen kan vælge en næstformand også blandt de
forældrevalgte.
Bo Christensen blev valgt som formand.
Tina Bøgild blev valgt som 1. næstformand, Poul F. Evald som 2. næstformand.
Bianca Lass og Joan Andersen er nye medlemmer
Claus Sørensen er valgt som Suppleant
2. Meddelelser
a) Formanden og bestyrelsen
Bo orienterede om KløverSkolens høringssvar ift. den nye Ungdomsskolestruktur. Det indsendte
vedhæftes referatet som fil.
Opfordring til møde i Skole og Forældre d. 20. november: Bo deltager.
b) Medarbejdere
d.d. har IT-vejledere afviklet opstartskursus for nye medarbejdere
c) Elever
Der er nyvalg i løbet af august. Kontaktlærer er orienteret om, at bestyrelsen ønsker elevernes
input til Trivselspolitikken.
d) Skoleledelsen
personaledage 4. – 6. august. Opstart med et varieret program med kursus og fælles aktiviteter.
Personalesituation. Der er opslået en ledig lærerstilling på Alssund. Besættelse af en ledig
pædagog- og pæd.medhjælperstilling afhænger af det aktuelle ansættelsesstop på området. Den
ledige sekretærstilling er opslået.
Elevsituation. Vi fik visiteret elever helt frem til sommerferien. Der er kontakt til alle nye hjem.
efteruddannelse af personale og ledelse. Efteruddannelse ifm. Mærsk Møller projektet er i gang. 4
lærere skal hen over skoleåret gennemføre 6 ugers efteruddannelsesforløb. Det samlede
ledelsesteam deltager i forvaltningens efteruddannelsesforløb for ledere, hvor der er fokus på
elevcentreret ledelse.
Elevbefordring. Som ventet har de første skoledage givet en del travlhed på kontoret, hvor forældre
har henvendt sig og fået udfyldt de nødvendige skemaer.
3. Skolebestyrelsens mødeplan
Bilag med samlet forslag vedhæftet.
Til drøftelse og beslutning
Besluttet
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4. Forældremøder
Fordeling af forældrevalgtes repræsentation ved forældremøderne er vedhæftet. På junimødet aftalte
vi, at afstemme budskaber, som bestyrelsen går til forældremøderne med.
Til drøftelse og beslutning
Fordelingen er besluttet.
Til forældremøde: relevante punkter er en præsentation af bestyrelsens opgave, kommandoveje og
lovgivning. Tina sender skriv til Trine, som supplerer. Sendes rundt til bestyrelsen til yderligere
kommentering.
5. Trivselspolitik
Materialet fra junimødets skriveseance vedhæftet som bilag. Videre drøftelse og konkretisering
Der blev sorteret i udsagnene med følgende indgang: Hvad vil vi kendes på? Trine udarbejder en
liste over de udvalgte udsagn, som vi forbereder os på, at beskrive konkret på næste gang ved at
stille os spørgsmålet: Det betyder at…
6. Kommende møder
Punkter til kommende møde:
 Trafiksikkerhed.
 Trivselspolitik
 Status på deltagelse i forældremøder.

7. Evt.
Poul orienterede om et svar fra Erik Lorenzen vedr. nye tilkørselsforhold.
8. Godkendelse af referat
Godkendt
Mødet sluttede kl. 20

Trine
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