Referat af Skolebestyrelsesmøde på Skolen ved Nordens
Plads.
Dato: 03-04-2017
Kl. 17.00 – 19.30

Deltagere: Lars Kragh Hansen, , Peter Mikael Bom Hansen, Birthe H. Larsen, Per Mikkelsen, Henrik
Gerlufsen, Christina Gjødvad, Adam Senan (formand for elevrådet)
Gæster: Pkt 122 – repræsentanter for fra Arbejdsgruppen for kommunikation og sprogudvikling,
og læringsguides.
Repræsentant for kontaktforældre: Tanja
Afbud: Rikke Rask, Pernille Verhoog, Jens Jakob Andersen

Punkt

Bemærk

117. Nyt fra elevrådet.herunder adgang til
velfungerende computere.

Fast punkt

.

Referat
Elevrådet har undersøgt antallet af computere
der ikke virker. Der er 36 og det vil koste
17.000, at få dem op på et funktionelt niveau.
Skolebestyrelse anbefaler at skolen reparerer
og opdaterer dem, hvor det kan betale sig. Per
sætter dette i værk sammen med Morten –
itvejleder. Adam indkaldes til et møde når
planen er lagt

118. Opgaveloggen + evt.
bemærkninger
119. Kommunikation

Fast punkt

120. Kolonier

Fast punkt

121. Opstart – Metropol

Fast punkt

- synlig læring i børnehøjde v/
repræsentanter fra

Projektet præsenteredes for bestyrelsen. Det
færdig projekt fremlægges medio juni til evt.
principvedtagelse. Desuden indsættes skolens
læsehandleplan ind i projektbeskrivelsen.

Arbejdsgruppe og
Læringsguides.
122. Elevtransport.

Peter Mikael orienterer om at forvaltningen
har kvitteret for modtagelsen af bestyrelsens
brev vedr. elevtransport. Der er endnu ikke
kommet svar tilbage.
Per orienterer om at der har været foretaget
visitation til kørsel for næste skoleår.
Afgørelsen sendes direkte til de berørte
forældre.
Skolebestyrelsen ønsker at fastholde
proceduren om skolefotografering, hvor
klassebilledet bliver taget i skoletiden og der
laves aftaler med Skolefoto om individuelle
billeder.

123. Skolefoto (klassebillede)

Klassebilleder bliver taget i indeværende
skoleår.
Klassebilleder og portrætter fra efteråret 17.
Indledende drøftelse af skolen opgaver og
strategi i udskolingen.

124. Skolens opgave og
strategi ifm. elevernes tid
efter skolen

Skolen gav en orientering om nogle af de
praksisser, der er på skolen.
Det drøftedes hvordan forældre generelt kan
indhente informationer om dette, inden deres
barn starter i udskolingen.
Punktet bliver fortsat på næste
bestyrelsesmøde

Nyt fra
125. Nyt fra personalet/ TR

Orientering

Lærerforeningen er optaget af at arbejde med
læreres lønniveau i sammenligning med
nabokommunerne.
Der arbejdes internt i BUPL, med at give
specialområdet mere plads og fokus.

I eget hus har der været en periode med ro på
skolen. Nu er der opstart af processer i forhold
til indsatser til næste år.
126. Nyt fra ledelsen.

Orientering

Info vedr. ”Udvikling af specialundervisningen på
Frb.”
Der er er sendt to ansøgninger ind til den
kommunale udviklingspulje:
-it valghold på tværs
- Virtual reality for skolevægrere.
Skolen får snart sine normeringstal med baggrund i
børnetallet for kommende skoleår. Det er
startskuddet til næste års planlægning

Evt.

Andet
Kommende møder:



Budgetopfølgning i juni



Skolens opgave og strategi ifm.
elevernes tid efter skolen
Pædagogisk læreplan i endelig form
behandles til beslutning på mødet i juni
Vælgermøde på Nordens Plads i
efteråret.




Lisbeth: kommissorium til udvikling af
specialundervisningen sendes til bestyrelsen.

