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Referat 

 

for møde i skolebestyrelsen 
 

onsdag den 6. januar 2016 kl. 17.30 - på personalerummet afd. Bogense 

 

 

Fraværende:  

Flemming, Helle, Lea, Mette 

 

   

1. 

Orienteringspunkter 

 

A. Skolens ledelse  

- Orientering fra dialogmøde 

God opfølgning til ledelserne fra dialogmødet. Nyt er en større inddragelse af hele skole-

ledelsen. 

- Byggeriet 

Fejlleverencer og forsinkede mursten har forsinket byggeriet. Vinduespartier er sat i med 

forkert farve. Det males til foråret, når temperaturen tillader det igen. 

Genhusningsplan giver udfordringer. Vi arbejder på at starten for Førskoleeleverne kan 

gøres bedst muligt, selv om lokalerne i Nøglehullet også skal rumme nuværende 0. kl.   

Forlænget indskrivningsperiode. Garderober til nye indgangspartier i indskolingen af-

venter optælling af eksisterende garderober og behov for indkøb. 

Administrationen rykket ind i nye lokaler. Stor ros til pedellerne for en stor indsats med 

flytningen op til Jul. Gardiner og inventar afventer nærmere.  

- Ulla Høgsbro har opsagt sin stilling med stop 1. feb.. Nyt stillingsopslag er lagt ud. Der 

forventes ansættelsessamtale 26. jan. Jannie deltager i ansættelsesudvalget. 

- Connie Pedersen er sovet ind den 4. jan 2016.  

- Trivselsundersøgelse 

- Diverse 

 

 

B. Skolens bestyrelsesformand  

Fra dialogmødet. Drøftede temaer: Økonomi og underbudgettering. Kommunikation. Den 

gode historie. Personalepleje og Sundhedscertificering. 

 

 

C. Elevrådet 

Ikke mødt. 

 

 

D. Personale  
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Fra dialogmødet. Dejligt at møde konstruktive og aktive forældre, der bakker op om skoler-

ne, og skolernes ansatte. Som personale er man uanset indstillingen fra udvalg og admini-

stration i en presset situation og vægter og vejer sine ord.  

 

 

2. Godkendelse af referat fra sidst 

    Godkendt 

     

 

3.  Læringsledelse - det videre/fortsatte arbejde med læringsledelse, Læringsfællesskaber, der 

virker og Målstyret Undervisning.  

 

Målstyret Undervisning, specielt matematik, hvor tre lærere deltager i et projekt, som Kystskolen       

har sat i gang i indeværende år. Vi deltager kun delvist i projektet. Vi arbejder generelt med 

målstyret undervisning. 

Læringsfælleskaber, der virker.  Inklusionsprojekt over tre år. I år Indskolingen. Næste år Mel-

lemtrinnet og sidste år Udskolingen. Inklusionsdagsorden med fokus på model og stuktur for ar-

bejdet, herunder udvælgelse af metoder som f.eks. SMTTE-model eller andre.  

Læringsledelse: aftaler om fælles strategi om kommunikationen om projektet vedtaget mellem 

skoleledelse og forvaltning. Fælles dag for hele personalet i januar, hvor data fra spørgeskema-

undersøgelsen indgår. Data behandles fortroligt. E-læringsforløb er startet op. Der er i alt tre for-

løb. Generel orientering om projektet. 

 

Udfordringen er at få de forskellige udviklingstiltag til at spille sammen og supplere hinanden. 

 

Genoptages på næste møde.   

 

 

4. Opstart af arbejdet med principper – fortsættelse af arbejdet fra sidste bestyrelsesmøde  

 

Med udgangspunkt i den udleverede mappe fra sidste skolebestyrelsesmøde kom der fokus på ek-

sisterende og manglende principper. Arbejdsgangen med at udarbejde lovpligtige principper og 

ønskede principper blev aftalt. 

Ideen er at gennemarbejde et par principper ad gangen på de kommende bestyrelsesmøder. ”Skal-

principper” vægtes først. Principper, der ligger i samme periode som skolebestyrelsens årshjul og 

således i forlængelse af skoleårets gang prioriteres til det samme måneds møde. 

Inspiration fra Skole- og Forældre inddrages. Der sikres en nummerorden og alfabetisk orden, 

som skaber bedst muligt overblik over de samlede eksisterende principper. 

 

Mappen indeholder de sidst kendte principper.  

 

 

5. Eventuelt 

SkoleIntra. Der ønskes opdaterede billeder af personalet, så forældre kan orientere sig om sine 

børns voksne. Der mangler pt. to billeder af skolebestyrelsesmedlemmerne. Begge opfordres til at 

sende et billede, så det kan blive opdateret. 

Muligheden for oversigtsbillede gennem Odense Skolefoto til ophæng v. indgang undersøges. 
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Afslutningsarr. For Lone Dibbern Rasmussen var en dejlig oplevelse. Tak til Inge for en flot sang. 

 

 

Sager elever ikke deltager i behandling af 

 

6. Set og hørt 

 

Intet vendt 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


