Hvidovre d. 11. januar 2019

SKOLEBESTYRELSEN
Ordinært møde
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Bemærkninger:

Referent: Tania Kristiansen
1. Trivselsindsats (O & D)
Rikke Tonnesen, 0. klasseleder og Mette Pedersen, SFO-pædagog giver et oplæg
vedr. hvordan, der arbejdes med trivsel på skolen.
Rikke Tonnesen fortæller om yoga og mindfulness i 0. klasse. Mette Pedersen
fortæller, hvordan lege kan bruges ift. trivsel.
SB legede en leg og fik afprøvet nogle yogaøvelser, som bruges i indskolingen.
•

Fravær

0. årgang, 1. årgang og 3. årgang har yoga. De undervises af lærere på årgangen,
som har fået børneyoga uddannelse. En lærer på mellemtrinnet og en lærer i

udskolingen i gang med mindfullnessuddannelse. Vi har yogavalghold i udskolingen
for 3. år i træk. Mindfullnessprogrammer deles også med kollegaer.
Der er mange forskellige indsatser ift trivsel. At være tilstede og lave noget sammen
gør noget godt for eleverne. At være tæt sammen gør også noget godt børnene i
mellem.

2. Elevrådet (O)
• Elevrødderne fremlægger
• Skoleledelsen giver en tilbagemelding på elevrådets ønsker fra elevrådsturen
Se bilag.
Vedr. toiletter – hvorfor fortsætter det med de klamme toiletter? Hvordan kan vi gøre
det bedre? Toiletdukse – målskive -toiletvagter med stor succes. Når de store ikke tør
gå på toilettet, så er det et problem.
Vi afventer tilbagemelding vedr. vandpost ved multibane.
Køleskabe på mellemtrin – de er flere gange kørt op og kort tid efter er de blevet ret
ulækre. I indskolingen sætter forældrene maden i køleskabene med børnene og derfor
er de nok pænere.
Automat med mad? De store elever går hjem og spiser og går i Netto,
Elevernes ønsker, som vedrører kommunen, sender vi videre, så det er tydeligt, hvad
vores elever ønsker. Fælles elevrådet kunne man muligvis orientere om ønskerne.

3. Meddelelser (O)
A. Formanden
Der afsendt to høringssvar.
B. Skoleledelsen
I lærergruppen er vi gået i gang med processen vedr. to-delingen. I mandags havde
vi lærermøde, hvor den ene time blev brugt dette. Inden mødet havde lærerne haft
mulighed for at sætte post-its på ønsker ift. placering i afdeling og team. Der er
noget arbejde som skal ske. Lærerne blev delt i to hold – ældste og yngste afdeling.
Her skulle de drøfte knaster. Lis og Tania er i gang med MUS, hvor et af punkterne
drejer sig om, hvor man ser sig selv i næste skoleår.
Vedr. klasser har vi jo stadig to årgange med store klasser og vi holder stadig øje
med dem.
C. MED-udvalget
Tiltag ifb. med arbejdsmiljø i forbindelse med medarbejdertrivselsundersøgelsen,
årshjul og budget var på.

D. SFO-forældrerådet
Intet
E. Skolekontaktrådet
Der er sendt referat ud.
F. Kontaktforældre
Intet
G. Andre
4. Præsentation af skolebestyrelsen (B)
• På baggrund af indkomne input til det rundsendte udkast til præsentation af SB,
besluttedes den endelige udformning.
Det er vigtigt, at vi får meldt ud, hvem vi er. Forældrene skal vide, hvem vi er. På
Skoleporten ligger der en præsentation, men der mangler et billede af hver. Man
kan lægge et link, så forældrene hurtigt kan se, hvem der sidder i SB. Det er i Intra.
Alle skal oploade et foto af dem selv. Det kunne være hensigtsmæssigt, hvis man
skriver, hvilken klasse man har børn i. Det skriv, som er under udarbejdelse sættes
på hold.
5. Opskrivning til kommende 0. kl (O)
• Orientering om hvor mange elever, der d.d. er indskrevet til årgangen. I dag er der
76 og tallet kan ændre sig inden vi starter.
6. Planlægning af årsberetning (D & B)
• Iflg. § 44 stk 12 i folkeskoleloven skal skolebestyrelsen ”afgive en årlig beretning”
og forældrene skal indkaldes til ”et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed”.
• Det skal afklares hvornår og i hvilken form dette skal foregå.
• Formålet –
Årsberetningen kan være et oplæg til kontaktforældregruppen. Så vil der komme
nogle. Tidligere har kontaktforældremøderne ligget i forlængelse af et SB møde.
Hvis SB skal sige noget, så kan vi tage det op som vi tænker er vigtigt for os. Det
kunne give mening, hvis man havde et emne, som man tænker er vigtigt.
Skolens nye sundhedspolitik – kunne vi fx præsentere. Noget konkret kan være
godt.
Kunne man have en debat om en sundhedspolitik, så SB får input til en
sundhedspolitik?
Årsberetning kan være skriftlig, men kontaktforældremøde og drøftelser fx
caférunder med forskellige emner – brugen af iPads og mobiltelefoner, sundhed,
kommunikation (hvad er nødvendig kommunikation fx),
Kort tur til de forskellige emner– noter derfra fra tovholder – cafébestyrer kan være
medlemmer fra SB, som samler op og fx kun 20 min. pr cafe´.
Informationsaften/inspirationsaften med input til SB. Alle forældre skal inviteres.
Kontaktforældrene kan få en særlig hilsen – vi kan måske bruge dem mere. 15. maj
bliver mødet i forlængelse af SB. Planlægges på næste SB møde.
Cafemøde – SB tovholder på caféerne
Emner:

Digitalt skole-hjem kommunikation – hvilken kommunikation er vigtig? HansHenrik Thomas
Sundhed – kost, rygning/snus (røgfri skole/skoledage), motion – input til kost og
måltidspolitik Julie Kathrine
Brugen af iPads og mobiltelefoner i skolen
Trivsel – Britt og Mette
Man kan forberede fx udsagn, spørgsmål etc. til sin café. Den overordnede form skal
besluttes næste gang.
Invitation til kontaktforældrene samt en invitation til alle til d. 15.5.kl. 18.30 – 20.00 fx sæt x
i kalenderen. Senere kan invitationen med mere information til alle forældre. Julie gør det.
Input til vores videre arbejde.
Forplejning – et glas vin og tapas – Britt og Julie sørger for dette.
7. Planlægning af kontaktforældremøde (D & B
• Spørge kontaktforældrene om de har behov for dette fx kort efter sommerferien, så
0. årgangs forældre også kan deltage.
8. Eventuelt (O)

Forslag til kommende punkter
Næste møde : planlægning af forældremøde d. 15. maj
Forældretilfredshedsundersøgelse – Er endnu ikke modtaget
Besøg af repræsentanter fra klubberne
Skolens sundhedspolitik – Afventer forældreinput d. 15.5
Ikke -uddannelsesparate elever, hvad gør man her på skolen? – Gert Wulff deltager
på SB-mødet d. 9. april
❖ Oplæg om følgeordningen – hvordan kan SB bakke op?
❖ Mobilfri skole – Afventer drøftelse i skolens pædagogiske udvalg
❖ Trafiksituationen – Der følges op. Lis Apitz har modtaget en forældrehenvendelse
7.3
❖ Brug af iPads i skolen – Bestyrelsen har modtaget en forældrehenvendelse
Slut kl. 19.43
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