Der afholdes skolebestyrelsesmøde
Tirsdag d. 3. februar 18.00 – 20.00
Referat
Deltagere: Birgitte Hermansen, Tina Bøgild, Bente Thrane, Trine Petersen, Annette Nielsen, Morten Dencker, Laila H.
Thomsen, Frits Johansen
Afbud fra : Vibeke Jensen, Anita Knutzen, Poul Friis Evald, Bo Grønvall Christensen,
_________________________________________________________________________

1. Meddelelser
a) Formanden og bestyrelsen
Forvaltningen har besluttet at udsende spørgeskemaundersøgelse på sfo-området uden en
forudgående høringsrunde i bestyrelserne, grundet tidspres.
b) Medarbejdere
IT tilbud til teammøder, hvor teamet kan trække på skolens vejledere. Vejlederne tilbyder
derudover brug af vidensbrønd og smartboard (bom-café)
c) Elever
Elevrådet undersøger hvordan Kløver-Skolens elever oplever den længere skoledag. Som en del af
undersøgelsen beder elevrådet om idéer til, hvordan vi fremadrettet kan tilrettelægge skoledagen
mere varieret og fleksibelt.
Elevmillion er til fordeling.
d) Skoleledelsen
Orientering fra mødet med forvaltning vedr. kvalitetsrapport.
Orientering UVM’s elevtrivselsmåling 2015
Uge 16 Bære dygtighed. Åbent Hus 16/4 kl. 15 – 17
Pædagogisk dag d. 28/2. Bestyrelsen er velkommen til overraskelse kl. 15 – 16.dagens program er i
øvrigt Nedslag 2 ift. Mærsk Møller–midler samt videndeling.
2. Høring vedr. Tildelingmodel
Til udtalelse. Bilagsmateriale
http://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?&file=2905_10530581&fusionid=10530579&web=2&docSysId=2905#2

Materialet har været til høring i LMU tirsdag d. 27. januar
TP skriver et høringssvar, som sendes rundt til kommentering.
3. Analyse på sfo-området.
Forvaltningens spørgeskema-undersøgelse ift. forældrenes behov for/ krav til sfo. Undersøgelsen
var først tiltænkt alle sfo-er. Det er nu besluttet, at det kun er sfo-er indenfor normalområdet, som er
målgruppen. Vi har tilbud om og ønsker at få udarbejdet en undersøgelse, som retter sig imod
specialskole/specialtilbud. Vibeke og Trine beder om, at en skolebestyrelsesrepræsentant vil deltage
i arbejdsgruppen. Beslutning om det videre forløb.
Bestyrelsen tilslutter sig. Tina vil gerne deltage i arbejdsgruppen. TP indkalder til arbejdsmøde
sammen med Erik Hansen fra forvaltningen.
4. Elev-fravær
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Forvaltningen har med rette stort fokus på elevfravær. Ikke mindst for at undgå de tunge sager om
skolevægring. I den sammenhæng skal skolen udarbejde en politik for håndtering af elevfravær.
Udkast til politik vedhæftes. Til drøftelse og beslutning.
Godkendt
5. Skolebestyrelsens ret og pligt
Principper på ”venteliste” prioriteres: 1) Ordensregler
 Kostpolitik
 Princip for klassedannelse
 Trivselspolitik
6. Kommende møder
Punkter til kommende møder:
Trafiksikkerhed
Ordensregler
Princip for klassedannelse
7. Evt.
Kort opfølgning på tilkørselsudfordringer
Afbud fra Tina til næste møde
8. Godkendelse af referat
Trine
godkendt
Mødet sluttede kl. 20.00
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