Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 9. juni 2016
Til stede: Kirsten Sønderby Andersen (KA), Anders Bang-Petersen (AB), Leif Johansen (LJ), Bo T.
Poulsen (BP), Henrik H. Hansen (HH),Trine Lausten (TL) Stella S. Gregersen (SS), Christina Annie
Rune (CR), Vivi-Ann Selow Petersen (VP), Nicolai Mikkelsen (NM), Andreas (elevråd)

Afbud: Michael Even Hansen (MH), Anne Egholm Pedersen (AP), Bjørk (elevråd),

Dagsorden:
1.Godkendelse af dagsorden.
Forslag til 1. møde i kommende skoleår – mandag d. 5. september

2.Godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet d.26.april 2016.
Godkendt
3.Elevrådets punkt.
Ingen punkter
4.

Meddelelser fra skolebestyrelse, ledelse og medarbejdere.
Skolebestyrelse:
Kvartalsmøde d. 13. juni kl. 18.30 – 21.00 i Centerhallen.
Skolens hjemmeside – her mangler referater mv, og hjemmesiden trænger i det hele
taget til gennemsyn. Skolens ledelse sørger for gennemsyn.
Referater fra bestyrelsesmøder udsendes tidligere, end det har været tilfældet.
Ledelse:
Anne-Mette Larsen er ansat som ny lærer i indskolingen, og der er
ansættelsessamtaler d. 16. juni til en ledig tysklærerstilling i udskolingen.
Trafikudvalg – KA rykker igen for svar fra Hans Dyrbye
Skemalægning er i gang, så alle lærere kan få deres skemaer inden sommerferien.
Medarbejdere:
En fantastisk god aktivitetsdag d. 8. juni, hvor elever fra 0.kl – 8. kl er inddelt på hold på
tværs af alle klasser.
Travlhed med mundtlige afgangsprøver og censorrater, og planlægning af skolefesten
d. 16. juni
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Punkter til debat samt evt. beslutning
Hvis muligt sendes bilag med til hvert punkt, og det angives om punktet er til debat
og/beslutning. Antallet af punkter kan variere fra møde til møde.
4.Tilbagemelding på ansøgningen om udfordringsretten.
Forvaltningen har besluttet at imødekomme ansøgninger fra Gruppeordninger – alle
andre ansøgninger er afvist.
5.Orientering: Nyt fra Privatskolen
På Privatskolens hjemmeside dateret d. 25. maj, kan man se oversigt over søgninger på
0. kl – 8. kl. Det er stadig få udmeldte elever fra Blovstrød skole.

6.Orientering fra udvalget ang. Brugerundersøgelsen.
Udvalget har haft 1. møde d. 1. maj, hvor der blev uddelegeret forslag til spørgsmål i
undersøgelsen: BP+HH på vegne af forældre, AB på vegne af ledelsen, og VP på vegne
af medarbejderne. Debat om muligheden for kommentarfelter i undersøgelsen. TL
anbefaler, at arbejdsgruppen får hjælp til udformningen af spørgsmål i undersøgelsen. TL
undersøger muligheden for hjælp. BP anbefaler at undersøgelsen gennemføres halvvejs i
skoleåret.

7.Tilbagemelding på trivselsundersøgelsen.
AB orienterede først om den omfattende undersøgelse, som omfatter alle elever i 0. – 3.
kl og for alle elever i 4. – 9. kl. Undersøgelsesresultaterne vises i en skolerapport og en
bilagsrapport, med samlede resultater for hhv. 0. kl – 3. kl. og for 4. kl – 9. kl.
Undersøgelsesresultaterne for den enkelte klasse, vises i en klasserapport.
Klasserapportens resultater behandles af klasseteamet, og for alle resultater er der
vejledning og inspiration til det videre arbejde.
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8.Forslag fra Trine ang. foredragsholdere til næste skoleår.
Med udgangspunkt i Søren Hepskovs foredrag ”Mig og min smarte telefon” som er for de
større elever, udvikles i samarbejde med Søren Hepskov et forældre-gå-hjem møde
og/eller til elever på mellem- og udskolingen.
KA foreslog, at det kunne kædes sammen til tema til kontaktforældremøde, sammen med
den adfærdsmæssige del af tilfredshedsundersøgelsen.

10.

Oplæg/opstart til arbejdet med principper for Undervisningens organisering. Punktet
fortsættes på næst kommende bestyrelsesmøde.
Arbejdsgruppe nedsat bestående af KA, BP, NM og TL. Første møde i august med
oplæg til bestyrelsesmødet i september. KA uddelte et lille oplæg til udvalget. KA
indkalder udvalget

11. Evt.
Forældrerådet i Oasen

Punkter til kommende møder:
Mødedatoer for bestyrelsesmøder i skoleåret 2016-2017

Næste møde: Mandag d. 5. september 2016

Med venlig hilsen
Anders Bang-Petersen
Sekretær for skolebestyrelsen
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