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Skolebestyrelsesmedlem – er det noget for dig?
Du får indflydelse på skolens virke!
Valg til Skolebestyrelsen finder sted i foråret 2018 og den nye
bestyrelse tiltræder 1. august 2018.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til
Formand, Bo Christensen tlf.21234765, mail:
Bo.G.Christensen@googlemail.com
eller Skoleleder, Trine Petersen 88726841, mail:
tper@sonderborg.dk

Sammensætning
Skolebestyrelsen er sammensat af
7 forældrerepræsentanter
2 medarbejderrepræsentanter
Elevrådet har 2 pladser, som elevrådet har svært ved at varetage af
forskellige grunde. Derfor deltager formanden flere gange årligt i
elevrådsmøder og bestyrelsen arbejder løbende med inddragelse af
elevrådet.
Ledelsen er repræsenteret ved skoleleder, souschef og sfo-leder.
Vi har ikke stemmeret, men er sekretariat for bestyrelsen.
Bestyrelsen er kendetegnet ved, at vi yderst sjældent træffer
afgørelser ved afstemning, vi har en konstruktiv dialog og arbejder
konsensus baseret.
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Skolebestyrelsens arbejde
Skolebestyrelsens arbejde foregår primært på de 11 møder årligt.
(Juli er mødefri)
I den seneste periode er møderne lagt anden tirsdag i måneden kl.
18 – 20.
Derudover har de forældrevalgte fordelt afdelinger og klasser i
mellem sig for at være repræsenteret ved efterårets forældremøder.
Når der er arrangementer for hele skolen, deltager bestyrelsen
gerne og påtager sig praktiske opgaver. Det giver en god dialog og
kontakt til deltagerne. Vi får mange indtryk, som indgår i vort
arbejde med udvikling af skolen og de kvaliteter, som vi mener
skal være bærende.
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Arbejdets indhold
Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed jf.
Folkeskolelovens §44
Skolebestyrelsen udarbejder principper og følger op på hvordan
disse udmøntes i praksis. Det kan eksempelvis være et princip for
Lejrskole. Hvilke klasser der skal på lejrskole. Økonomi som
afsættes og hvilket formål turene skal have.
Skolebestyrelsen har pligt til at afgive høringssvar, når den bliver
bedt om det. Det kan eksempelvis være at udtale sig til
forvaltningen om Ferieplan, Kommunale læseplaner eller
ændringer i sfo-regi. Høringssvar indgår i Børn og Uddannelses
endelige beslutninger (det politiske udvalg)
Skolebestyrelsen bruger sin tid på at formulere, hvad det er for en
skole og hverdag vore børn, ansatte og forældre skal opleve. Hvad
er det vi skal kendes på og hvorfor? Vi følger op på at ord bliver
til handling og hverdag. Vi ser på, om de ting vi vedtog sidste eller
forrige år, stadig har værdi og gyldighed.
Det vigtigste for os er kollegaer med holdninger til tingene og at vi
er i stand til at tage et nyt standpunkt, når vi får nye oplysninger,
eller ser at noget har ændret sig.

