Skolebestyrelsesmøde nr. 162
Referat
Skolebestyrelsesmøde
lørdag den 3/10 kl. 9.00 – 15.00
(Mødet afholdes i Isenvad)
Afbud: Heidi Pedersen
Suppleant: Heide Nielsen deltog i stedet for
Pkt: Tid:
1. 9.00
2.

Indhold:
Morgenkaffe

Bilag:

Godkendelse af referat
Sker på mødet i november
9.20
–
9.30

Siden sidst (need to know)
Nordre: Fast lærerstilling er besat af Kübra Yildirim.
To barselstillinger er slået op internt. Hvis der er gode ansøgere internt,
så bliver stillingerne ikke opslået eksternt. Der er samtaler mandag d.
19. oktober.
Der er deadline for levering af udbudsmaterialet til legepladsen i øst i
uge 41. Derefter vælges det bedste forslag. Vi håber at kunne komme i
gang inden jul.
Isenvad:
Kort orientering om sygemeldt medarbejder, som er på vej tilbage.

3.

9.30
–
13.30

Forældregruppen:
Marie Louise har været på forældremøderne på 1., 2. og 4. årgang. Her
fremlagde hun pkt. om fastholdels af børn i SFO. Tilbagemeldingerne
bruges i pkt. 2.
Temadrøftelser
a. Hvordan sikres, at børn vælger Isenvad Skole?
Stella og Søren har skrevet ud til at forældre på Isenvad Skole. De
skulle svare på følgende:
Hvad kan Isenvad Skole med fordel holde fast ved?
Hvad kan Isenvad Skole med fordel udvikle på?
Hvad kan Isenvad Skole med fordel holde op med?
PLC-arbejde ud fra valgt temaer. Arbejdet fortsætter på et andet
bestyrelsesmøde.
b. Hvordan udvides børnetallet i SFO’en efter corona?
Gennemgang af data som Jørgen Erik har udarbejdet. Her bliver det
tydeligt, at der generelt er stor opbakning til SFO. Men at der er to
klasser, hvor der er lav deltagelse. Forklaringen er især, at hvis
kammerater melder sig ud af SFO, så er der flere, som gør det.

x
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Kan der være et større samarbejde mellem SFO og fritidsaktiviteter?
SFO´en vil gerne have omkring 30 børn mere.
Inddrag forældrene i hvorfor SFO er vigtigt.
Til begge drøftelser bruges PLC:
(model med plan+handling+respons +refleksion)
(Middag og kaffe indlægges, når det passer)
4.

13.30
–
13.45

5.

13.45
–
14.45

6.

(Hvis
tid)

7.

Drøftelse og godkendelse af principper for klassekassen og for
lejrskolen
(og spc uv og valgfag)
Principperne er gennemgået. Det er bl.a. blevet skærpet, at det vil
være givtigt at klassekassen bidrager med 300 kr. pr. elev.
Principperne er tilrettet og godkendt af bestyrelsen. Lægges på
hjemmesiderne.
Drøftelse af mulig udvikling af idrætsprofilen
- Evaluering af i-klassetilbuddet
- Mulighed for udvidelse af SGU-tilbuddet
- andet
UDSAT
Drøftelse af metode for ny sundhedspolitik
UDSAT
Opslag til AULA
Isenvad: På baggrund af tilbagemeldingerne på undersøgelsen i
Isenvad vedr. ”Hvordan sikres, at børn vælger Isenvad Skole?” er der
udvalgt temaer, der skal arbejdes videre med. Nærmere info følger.
Isenvad og Nordre: Drøftelse af ”Hvordan udvides børnetallet i
SFO’en efter corona?” Bestyrelsen drøftede mulige løsninger. Bl.a: Det
er vigtigt at være sammen med venner i SFO, info til forældre, den
gode historie, særlige arrangementer, tag en ven med i SFO/åbent hus,
tag udgangspunkt i børnenes interesser, mulighed for lejr. Kan der
skaffes en større bus til udegruppen.
Tilrettet principper vedr. klassekasser, lejrskole, specialundervisning og
valgfag. Lægges på hjemmesiden.

8.
Eventuelt
Punkter til kommende møder:
Årshjul i bestyrelsen
Hvordan sikres, at børn vælger Isenvad Skole?

x

