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Højbjerg,
17-12-18
SB-møde nr. 4
Tid: tirs. d. 6. december 2018 kl. 18.00–19.00
Sted: Personalerummet

Referat fra skolebestyrelses-/SFO-forældrerådsmøde
Til stede:
Michale Bøje, Klaus Kalsmose Jakobsen, Carsten Gad Rasmussen, Birgitte
Schacksen, Søren Wichmann Matthiessen, Trine Asmussen, Mathias Henriksen,
Freddy Fisker, Lene Mols, Katja Sølvsten, Mette Birk Munthe.
SFO-forældreråd: Anja Fynbo Christiansen, Gunna Tirstrup, Rebekka Krogstrup,
Kathrine Krogstrup, Bo Thestrup, Randi Kragelund,
Afbud fra: Bagga Bjerge
Elevrepræsentanterne deltager
Dirigent: Michael Bøje

1. Orientering Dialogmøde med rådmanden. /Gry, Anna, Trine, Lene. 10 min.
Gry spurgte politikerne/rådmanden om der var sat midler af til digital dannelse, men fik
et lidt uldent svar, så intet er afklaret. Den generelle oplevelse var, at indholdet på mødet var lidt tyndt.
2. Princip for SFO´s virksomhed. Bilag. /SFO’s forældreråd. 20 min.
Præsentation af forslag til princip er sendt ud før mødet. Princippet er blevet præsenteret for medarbejdergruppen i SFO, der har haft mulighed for at udtale sig.
Bestyrelsen godkender princip for SFO på Kragelundskolen.
3. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. Bilag. /SFO’s forældreråd. 15. min
Mål- og indholdsbeskrivelsen er formuleret i et samarbejde mellem medarbejdere,
leder og forældreråd i SFO.
Skolebestyrelsen orienteres og deltager i dialog om rammerne.
Randi beskriver det videre arbejde. Det er tanken, at mål- og indholdsbeskrivelse skal
tages op og justeres en gang om året, så det opleves som dynamisk. SFO’ens personale samles i det kommende skoleårs teams Grundlovsdag til en pædagogisk dag,
hvor de har mulighed for at tilpasse mål- og indholdsbeskrivelsen til det kommende
skoleår. Den tilrettede mål- og indholdsbeskrivelse lægges på skolens hjemmeside.
Det overvejes at lave en pixi-udgave, som er mere overskuelig for forældrene i SFO’en.

Det er oplagt at denne pixi-udgave også præsenteres på forældremøderne ved skoleårets start.
Samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet skal gentænkes –
senest på skolebestyrelsesmødet i maj 2019. Formændene for skolebestyrelsen og
SFO-forældrerådet sætter sig sammen og kommer med et udspil.

4. Næste møde 5 min.
Dirigent: Carsten Gad Rasmussen
Punkter til dagsordenen:
Lene Mols orienterer om Stærkere Lærings Fællesskaber og præsenterer LUP’en.
§ 16b – (to-lærer timer)

5. Meddelelser 5 min.
Formand: Invitation fra Skole og forældre – tema om fremtidens skole/hjem samarbejde
udsendt til skolebestyrelsen
Skole: Der er lavet bump på veje m.m. i forhold til en mere sikker skolevej for skolens elever.

6. Eventuelt 5 min.
SFO-forældrerådet vil gerne være repræsenteret ved det første forældremøde i august
på 0. årgang, så der er mulighed for at indsupplere nye medlemmer.
Ordinære skolebestyrelsesmøder: Kl. 19 – 21:
2019: 14/1, 7/2, 13/3, 9/4, 15/5 (SFO-forældrerådet deltager), 20/6.
Ref: Mette Birk Munthe

