Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 11.9.2018
Mødt Afbud
Katrine Høybye Frederiksen

Fravær

x

Thomas Lütken

Julie Iben Rothe

x
x

Britt Størk-Hansen
Rikke Peters

x

Hans Henrik Møller Velling

x

Carsten Gutfeld Telling

Mødt Afbud

x

Fravær

x

Mette Pedersen

x

Asta Wichmann Nielsen

x

Julie Raabo

x

René Rasmussen Sjøholm

x

Lis Apitz

x

Ditte Wedell Pape

x

Tania Kristiansen

x

Thomas Borvang

x

Jørgen Niclasen

x

Bemærkninger:

Dagsordenens Referat
pkt.
1.
Elevrådet
• Velkommen til Asta 9.c og Julie 9.b
• Elevrødderne fremlægger
➢ Der er mange nye medlemmer i skolens elevråd
➢ Elevrådsrepræsentanterne har haft en runde, hvor de fortalte, hvorfor de har
interesse for at være medlemmer af elevrådet
➢ Elevrådet har besluttet at Grøn dag og Trivselsdagen gentages dette skoleår –
hvilke andre kampagner, der bliver iværksat, er endnu ikke afgjort
2.

Meddelelser
A) Formanden
➢ Orientering om trafikhenvendelse fra en forælder
o Problemet vedr. trafikken i skolens nærområde tages op kommende SBmøde
B) Skoleledelsen
➢ Orienterede om den igangværende proces for kommende afdelingsstruktur
➢ MOT igangsættes i udskolingen fra indeværende uge
C) MED-udvalget
➢ Præsentation af arbejdsmiljøplakat
➢ Orientering om budget 2019
➢ Drøftelse vedr. lektioner med dobbeltressourcer
D) SFO-forældrerådet
➢ Drøftet trafikken, brug af iPad og ”misbrug” samt nedsat gruppe, der skal
arrangere ”forældrekaffe”
➢ Der er valgt ny formand: Jesper Holm
➢ Der er indført mulighed for, at børnene kan få en ”time-out” i ”pauserummene”

➢ 28-29. september har SFOén personaleseminar. Jørgen Niclasen og René
Rasmussen deltager i seminaret
E) Skolekontaktrådet
➢ Næste møde er 20. september
F) Kontaktforældre
➢ Intet
G) Andre
➢ Intet

3.

Skolebestyrelsens årshjul samt principper
• Gennemgang af årshjulet
➢ Ditte Wedell Pape orienterede om formålet med det årshjul, den tidligere
skolebestyrelse har udarbejdet og beskrev de forskellige måneders emner
• Generel orientering om skolebestyrelsens principper
➢ Der henvises til Skoleporten, hvor Risbjergskolens gældende principper kan
læses

4.

Eventuelt
• Mulighed for markering af lærernes dag d. 5. oktober
➢ Der blev udtrykt tanker om, at SB´s forældrerepræsentanter ønsker at
anerkende skolens samlede personale ved en ”personalets dag”. Emnet tages
op på kommende SB-møde
• ”Drømmeskolen” – arrangement kl. d. 27. september
➢ René Rasmussen orienterede om disse dage/arrangementer
• Der er spurgt ind til om skolen har en kostpolitik – de nye 1. klasseforældre
udtrykte at de vil bakke op om skolens holdning

5.

Skole & forældre
• Oplæg v. repræsentant fra Skole & Forældre
➢ Peter Andersen orienterede om - samt lagde op til drøftelse vedrørende
skolebestyrelsens forpligtelse til at føre tilsyn med skolens virksomhed

Mødet sluttede kl. 20.00

