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Internetbrug
- Opfølgning på klage
Skoleårets planlægning
a. Ringetider

Møde: 54

04. april 2016
Konferencelokalet
17.15 – 19.45

Klage og svar blev drøftet.

Det kommende ringetidssæt blev fremlagt. Vi skifter fra lektioner
på 60 minutter til 45 minutter. Formålet er at kunne få plads til
flere pædagogiske ønsker i skemalægningen. I forbindelse med
ændringen vil vi forsøge at lave forskudte pauser for 0. til 5.
klasse og 6. til 9. klasse.

b.

Fagligfordybelse/ lektier

Lærere og pædagoger vil på baggrund af erfaringerne de sidste to
år, forsøge at strukturere fagligfordybelse/lektiehjælp så vi får så
mange af de bedste elemeter med i kommende skoleår.
I forhold til lektier, så blev lektiemængden eller den
lektiemængde, der ikke er drøftet. Bestyrelsen ønsker at
medarbejderne drøfter holdningen til lektier og at der
efterfølgende laves en forventningsafstemning med forældrene.

c.

Valgfag

I kommende skoleår udbydes følgende valgfag til eleverne i 6. til
9. klasse: Foto, E-games, Minileder, Brød og Kager, Masterchef,
Skydning, Friluftsliv og Adventure, Byggeværksted, Spansk,
Journalistik og medier, Idræt på tværs samt Kreativt Design.
Der vil også næste år blive udbudt Musical, hvor det som i år er
noget ekstra ved siden af den normale undervisning og med
optagelsesprøve.

Opdatere princip for sundhed
- Princip vedhæftet

Planlægning af et principmøde mere
- Dato

Princippet blev drøftet og vedtaget uden indholdsmæssige
rettelser.

2/5 konverteres til principmøde, hvor vi gennemgår, drøfter og
opdaterer de principper vi ikke nåede på foregående møde..

Drøftelse af terrorberedskabsplan
Alle skoler skal have en terrorberedskabsplan. Planer må ikke
offentliggøres, men skal være kendt af skolens personale.

6.

Orientering fra:
- Elevrådet:

Skolefesten var rigtig god, næste år vil de gerne have diskotek
igen og at lanciers gøres til en tradition.
Program for multibanen? Mere tid ønskes. Forslag om at 6. til 9.
klasse får lov at bruge anlægget.

- Formanden:

Intet at berette.

- Medarbejderne:

Hvad er status på vandautomaten? Der er ved at blive bestilt.
Den bliver sat op over for AKT1. (Køleskabe er også bestilt.)
Forældrene ønsker f.eks. foredrag om brug af socialemedier,
forebyggelse af mobning.
Der kommer ca. 50 nye børn i MiniSFO. Der har været og er
mange besøg fra børnehaverne for tiden.
De gode overgange: Der har været pædagoger i praktik på skolen

og børnehave klasseledere har været på besøg i børnehaverne.
Det har givet en god dialog om, hvordan vi samarbejder omkring
skolestart, krav og forventninger til hinanden og til børnene. Et af
hovedbudskaberne er, at vi kan blive bedre til at skabe et godt
samarbejde med forældrene med tydelige (gensidige) krav og
forventninger.
- Ledelsen: Elevtal, ventilation

Vi oplever pt, at have en elevtilgang. Der starter ca. 11 nye elever
fra april og frem til sommerferien. Vores nuværende 1. klasser
kommer op på 28 elever i hver klasse inden sommer ferien.
Arbejdet med at etablere en bedre og en ny ventilation for 0. til 5.
klasse påbegyndes i uge 25 og gøres færdig i sommerferien.

7.

Punkter til kommende møde

8.

Evt.

-Princip for klassedeling (tages op den 2/5, så det er klar, hvis det
bliver aktuelt).
Forslag om at vi afholder foredrag med Jens Winther: ”Hjælp jeg
har en teenager i huset” i samarbejde med LOF, hvis i efteråret.
Der arbejdes videre med planerne.

9.

Lukket punkt

