SKOLEBESTYRELSEN

Referat skolebestyrelsesmøde
Dato: tirsdag 10/3 2020 kl. 19.00
Personalerummet
Husk formøde kl. 18
Afbud: Freya 5A, Rasmus L.
Til stede: Karina M. Hansen, Lisbeth Madsen, Maria Celano, Lise Milandt, Bo Pedesen, Flemming J.

Malou 6A, Sanne J., Jette H., Mariann S., Jakob M., Peter B.
Punkter til eventuelt.

1

Nyt
fra Indeordning for 5.-6. klasse fortsætter
elevrådet
5 min.

Ikke holdt møde siden sidst:
Elevrådet reduceres til at kun 4-6 klasser deltager. 0-3 årgang tilgodeses på anden vis.
Det giver mere nærværende drøftelser for de to aldersgrupper ved at dele dem.

2

Nyt fra Sidste nyt
skolen
15/4 kl 7.20 mødes forældrene fra Bestyrelsen og uddeler morgenbrød og taler med de
5 min.
øvrige forældre om trafikafvikling ved Skolen om morgenen. Bo kontakter politiet mhb.
på deltagelse.

”Når ord giver mening.”
Ungdomsskolen, Sakskøbing skole og Ellekildeskolen har projekt i næste skoleår for
elever med dysleksi. For elever fra den kommende 6. årgang.
UVM (Undervisningsministeriet) projekt læsevejleder. Dysleksiprojekt med
Undervisningsministeriet er godkendt
”Forældres betydning for læsning”.
Første forældremøde med de kommende forårsbørn er gennemført. Der var mange
forældre til mødet.

Skolen får tilført 117 bærbar pc’ere.
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Skolen har taget kontakt til en ”fundraiser” for at skabe økonomi til aktiviteter som kan foregå på
området ude foran skolen
SFO: er ved at være klar til at tage imod de nye Forårsbørn d 1. april.
Nyt tiltag med Mikrobits i SFO.
Der er indkøbt yderligere sektioner til mobilt ”Parcour træningsbane” til brug i SFO og undervisning
Ang. Coronavira: Skolen følger de Nationale Retningslinjer som er udsendt fra Sundhedsstyrelsen
Administrationen sørger for brød til 15/4.
En del personale har deltaget i den årlige Læringsfestival (udstilling af undervisningsmidler/materialer) i
KBH.
Der er stadigvæk udfordringer med Unilog in!

3

Økonomi
10 min

Gennemgået og taget til efterretning

4

JM oplæg /orientering:
Tema:
Klassekonference
Hvad er det ?
30 min

JM gennemgik processen på en klassekonference som er et møde mellem dansk- og matematiklærere,
ledelse samt faglige vejledere som drøfter de enkelte elevers faglige udvikling.
Hvad vil være en god information til forældrene?
Der forventes at forældre er inddraget tidligt omkring elevernes faglige udfordringer.
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5

Timefordelingsplan til drøftelse.
Skoleårets
planlægning

20 min
Hvert medlem gav udtryk for deres holdning til forslag. Ledelsen arbejder videre med ”inputtet. ”De 20
timer på 5. årg tages fra Understøttende undervisning
Linjefagsdækning: udsættes til næste møde
Drøftelse om ”få” lærerordning dvs. få lærere underviser klassen i mange fag kontra linjefagslærere som
vil være mange lærere underviser klassen i få fag.
Personalesager: JM orienterede om et personaleophør i SFO.

E.v.t.

Andre kommende temaer
PLC - Vejledere
Linjefagsdækning
Fraværsstrategien – forslag

Repræsentanter i klasserne 2019-2020
0. årgang: Karina Møller Hansen
1. årgang: Lisbeth Helene Pærregaard Madsen
2. årgang: Maria Clæsøe Celano, Rasmus L.
3. årgang: Lise Stentebjerg-Milandt
4. årgang: Bo Evin Pedersen
5. årgang: Karina Møller Hansen
6. årgang: Flemming Jørgensen
Elevrådet: Malou 6.a og Freya 5.a, Sanne J.
Basen: Flemming Jørgensen
Mødedatoer
2020
Onsdag d. 22/4 kl 19

SKOLEBESTYRELSEN

D 14/5: reserveres til et ekstra møde
10/6 kl 18.00

