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SB-møde nr. 11
Tid: tir. d. 29. august 2017 kl. 19.00 – 21.00
Sted: personalerummet

Referat til skolebestyrelsesmøde
Elevrepræsentanterne er ikke valgt endnu
Deltagere: Carsten, Klaus, Osman, Mathias, Trine, Birgitte, Lene og Claus
Afbud: Bagga, Søren
1. Nyt medlem af skolebestyrelsen
Michael Peter Buus Bøje (Sander 8.b, Asger 6.b) er trådt ind i bestyrelsen da Søren Brogner
er trådt ud på grund af manglende tilknytning til skolen. Peter deltager i de næste møder.
2. Årshjul for skolebestyrelsen
Alle har nikket til datoer for kommende møder. Emner fordeles på de enkelte møder af formandsskabet.
Der skal vælges et SFO forældreråd. Det foreslås at to af møderne ligges parallelt med skolebestyrelsesmøderne. Det opfylder gældende lovgivning, at der skal holdes to møder årligt,
hvor både bestyrelse og SFO forældreråd er sammen. Det aftales efter valget, hvor mange
møder der skal afholdes i rådet.
3. Emner til årets skolebestyrelsesmøder
Forslag: Robusthed, Samskabelse,
Kvalitetsrapport – datoer kendes ikke endnu.
IT i undervisningen – skal uddybes på et senere tidspunkt
Valg til foråret (mødet i februar)
For at punkterne får den rette opmærksomhed og kvalitet på møderne, skal der laves mindre
oplæg ud fra blandt andet kommunens politikker.
4. Udvalg
Ansættelsesudvalg – Søren, Carsten, Birgitte, Lene
Trafikudvalg – Osman, Michael, Lene
Kostudvalg (Klaus spørger Michael)
Principudvalg (Robusthed og derefter Samskabelse)– Osman, Bagga, Klaus

Markering betyder, at man indkalder til møde.
5. Forældretilfredsundersøgelsen
Før sommerferien blev forældretilfredshedsundersøgelsen offentliggjort. Hvordan skal vi
arbejde med den? Link: http://bunyt.dk/lis/tilfredshed_2017/1892.pdf
Bilag: Udsendt med dagsorden til 15. juni 2017: sammenskrivning af forældrenes
kommentarer til både SFO og Skole.
Der er ikke store udsving, hverken op eller ned. Generelt ser det fint ud – Lene har skrevet
kommentarer og mindre udsving i sit skriv, hvor noget er skrevet i Kragenyt og Årsskrift. På
næste møde skal alle have gennemlæst og overvejet, hvilke indsatsområder/fokusområder
der skal arbejdes videre med. Der skal arbejdes med de absolutte værdier, da udsvingene
ikke er signifikante.
6. Meddelelser
Skolevejsanalyse – cykelshunt fra Lyseng over Elverdalsvej ser ud til at blive til noget. L.A.
Ringvejs ved Albert Naursvej laves forhøjning ved overkørsel er også højt på
prioriteringslisten. Helle ved Rosenvangsallé forbedres udsyn ved overgang. Vi kender ikke
tidsplan.
Der har været lavet et arbejde med forbedring af udearealerne. En del elever har været
inddraget og resultatet præsenteres for dem snarest. Tidsplan kendes ikke endnu.
Der kan nu klages til Dansk Center for Undervisningsmiljø, hvis man ikke føler at
undervisningsmiljøet er i orden. Nærmere afklaring af hvordan det skal fremgå af trivselsplan
følger.
Der sælges hash i aften og weekendtimerne omkring skolen. Der ansættes vagter, der
patruljerer to gange om dagen.
Processen med ansættelse af pædagogisk leder på Kragelundskolen fortsætter efter planen.
7. Eventuelt
Ordinære skolebestyrelsesmøder: 27/9, 31/10, 7/12 2017, og 8/1, 7/2, 8/3, 11/4, 17/5, 19/6
2018. Kl. 19 - 21

Ref/Claus Grambo

