Der afholdes skolebestyrelsesmøde
Tirsdag d. 8. december 18.00 – 20.00
Referat
Deltagere: Annette Nielsen, Trine Fangel, Trine Petersen, Poul Friis Evald, Bianca Lass, Frits Johansen, Bo Grønvall
Christensen, Vibeke Jensen, Tina Bøgild
Afbud fra: Morten Dencker, Joan Vedel Andersen, Laila H. Thomsen
_________________________________________________________________________

Punkterne er af en ”kaliber”, som gør det muligt at bruge ekstra tid på at
spise lidt lækkert mad sammen.
1. Meddelelser
a) Formanden og bestyrelsen
Bo orienterede fra Landsmødet Børn & forældre. Deltog i en workshop sammen med
bestyrelsesfolk fra andre specialtilbud. Der er taget initiativ til en lukket gruppe på facebook –
interesserede kan kontakte Bo for adgang. Bo blev valgt som 1.suppleant til den sønderjyske
gruppe. Der skal arbejdes hen i mod, at der etableres en undergruppe/”lokal”-gruppe under
Børn & Forældre ift.specialtilbud, hvor vi har sparringsparter.
Bo refererede fra FRO. Referat fra mødet vedhæftes som bilag
b) Medarbejdere
Akuthenviste elever ”fylder” i hverdagen. Det er vigtigt at både de nye elever og klassen
kommer godt og det kræver tid, overskud og energi fra medarbejderne. Dertil kommer at de
lange elevdage for en del elever er en stor udfordring.
c) Elever
Bo vil gerne inviteres til et elevrådsmøde i nærmeste fremtid
d) Skoleledelsen








Orientering om personalesituation : ansat 3 nye lærere og har
pædagogmedhjælperstillinger opslået
Arrangement for forældrene. Forslag til datoer og oplægsholder. Vi er enige om, at vi til
årsmødet i februar/marts vil have oplægsholder på, med temaet ”at have et barn med
handicap”. En tirsdag i løbet af februar/marts, hvor det er muligt at hyre Christian Bock
Indsamling til flygtningebørn
Ny tilkørsel og indgang. Tilkørsel forventes færdig inden jul. Kan tages i brug når indgang
er etableret. Venter på endelig tilbud
Økonomi. Vi kommer ud af året i pæn balance
Personaleudvikling Huholt
Fernisering Huholt

2. Børn og forældre – netværk
Bo referer fra landsmødet. Hvordan kan vi drage nytte af netværk på specialområdet?
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Se under meddelelser fra formanden.
3. Magtanvendelser
Gennemgang af procedure og status på årets magtanvendelser v. TP
Bilag vedr. status udleveres på mødet
Bilag med magtanvendelsesskema vedhæftet.
En god drøftelse af praksis og procedurer. Vi besluttede at proceduren skal ligge på forældreintra
sammen med en beskrivelse af de nye skærpede regler vedr. skadeanmeldelser/politianmeldelser.
4. Trivselspolitik
Seneste bilag fra mødet i oktober vedhæftet.
Til beslutning
Drøftelse af, hvordan vi kombinerer trivselspolitikken med skolens værdier
Skolens værdier skal en sidste gang vendes i pædagogisk udvalg. TP medbringer værdierne på
næste møde, så de kan kobles på trivselspolitikken
5. Princip for kommunikation og sociale spilleregler
Input til indhold. TP skriver videre til januarmødet
Bo og Trine udarbejder et konkret oplæg til mødet i januar.
6. Kommende møder
Punkter til kommende møde:
 Trafiksikkerhed.Fodgængerfelt v. skolen
 Forældrenetværker (også tænke søskendenetværker og bedsteforældrenetværker)(Lotte Mi
Thorsen) Ulla Lyskjær Digital vidensbank
 Tilsyn – hvordan praktiserer?



7. Evt.

8. Godkendelse af referat
Referatet godkendt

Trine
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