Skolebestyrelsesmøde
Næsby Skole, 25.2.20, kl. 19 i personalerummet
Dagsorden:
Punkter
Orientering fra
- Ledelsen
- Elevrådet/rettighedsrådet
- Medarbejderrepræsentanter
- Formanden
- Øvrige mødedeltagere

Referat
Ledelsen:
• Elevtal hele skolen: 416 (heraf Forårs-SFO, 38, dvs. 378
uden)
• SFO: 156
• SFO2: 33
• Forårs-SFO starter 2.3. med 38 børn. Der er flyttet rundt
på personalet, så vi er klar til at tage imod. I år kunne vi
ikke få Claus, som vi tidligere har haft, fordi børnehaven
ikke kunne undvære ham, men med vores nyansættelser
klarer vi det
• Ansættelse af barselsvikar på torsdag – rigtig mange
ansøgninger
• 1.3. virksomhedspraktikant starter
• Ansættelsesstop fra 1.3. pga. forflyttelsesrunde, som
forventes afsluttet 20.4.
• Planlægning af næste år i gang – mere konkret efter
19.3., hvor vi får vores endelige budget
• Velfærdsprocenter fordeles med 15 millioner til delvis
dækning af visiterede børn og 3 millioner til
inklusionsrejsehold. Vi har underskud på
visitationskontoen og får dermed en del af tilskuddet
• Nationale test; et repræsentativt udsnit af landets
klasser skal fortsat testes, desuden 20% af de skoler, som
har præsteret dårligst i dansk og mat ved
afgangseksamenerne i 9.kl. Der arbejdes med
forbedringer af testsystemet og et nyt evaluerings- og
bedømmelsessystem. Vores skoleafdeling anbefaler, at
vi afventer udfaldet af lovændringen og
bekendtgørelsen. Der vil komme mere info, når vi som
skole har det
• Vi har modtaget datapakke, men har endnu ikke
bearbejdet den, så info på næste møde
• I gang med dialogmøder, samarbejdsmøder og
sikkerhedsmøder med BKF/teknisk service
• Vandskader i kælderen, pumpe udskiftet
Elevrådet/rettighedsrådet:
• Elevrådet har deltaget i møde med Rådkvinden, bl.a. om
brainbreaks
• Elevrådet har møde 27.2. om bl.a. gangfest og multibane
• Rettighedsrådet har netop holdt møde og opgaver
fordelt på arrangement på Hjallelseskolen med øvrige
fynske rettighedsskoler, tryghedsvandring, etc.
• Tryghedsvandring på torsdag/fredag denne uge.
Medarbejderrepræsentanter:

Lærerne:
Har haft fagdag fredag med fastelavn for de små og de store
teknologidag med digital dannelse og sikkerhed på nettet.
Mange tilbud og muligheder indenfor teknologi. Lige nu
codingclass for 6.kl. sammen med en virksomhed. De laver et
spil om glade mennesker. Mange muligheder på skolen, - vi er
blevet opkvalificerede.
Pædagogerne:
Forårs-SFO starter 2.3. Personale klar. Omrokeringer på
klassepædagogerne. Fokus på styrkede pædagogiske
læreplaner, Irene kommer på et bestyrelsesmøde og
fremlægger.
Studerende, 7 ugers.
Formanden:
Ikke noget
Øvrige deltagere:
Bestyrelsen siger til rettighedsråd/elevråd, at de skal sige til,
hvis bestyrelsen skal tage noget op.
Glad for, at renoveringen omkring salen snart er slut.
1.

Det kommende
skolebestyrelsesvalg

Bilag med tidsplan udsendt
På valg, se nedenfor
Arbejdsgruppe:
Christoffer og Brian
Backup, Louise og Maria
29.4. valgmøde, som arbejdsgruppen står for.

2.
3.
4.

Personale – lidt ændringer
Kommunikation/dialog/arbejde i
bestyrelsen v/Louise
Evt.

Bestyrelsen har givet tilsagn
Evaluering – godt på vej i arbejdet – respekt for hinanden og
forskellighed
Christoffer og Helle har lavet liste over vores politikker – vi skal
gennemgå dem og beslutte før sommerferien, hvilke vi fortsat
vil have – ordensregler, antimobbe, lejrskole, trafik … skal ud nu.
Vi tager et punkt på med principper næste gang.
Dialogmøde med kontaktforældrene skal arrangeres.
Se ændringer i kommende møder nederst. Uge 18 er aflyst.
Spurvelund, Kroggård, Søhus. Skabe kendskab til hinanden og
hinandens arbejde. Måske samarbejde med høringssvar o.lign.
Ulrik tager kontakt til de tre skoler om samarbejdet.

5.

Rundvisning efter ønske

Bilag vedr. punkt om skolebestyrelsesvalg 18
Kandidatens Barnets
fulde navn
navn og
klasse
Helle Beck
Andrea
Madsen
0B,
Rasmus

E-mail og mobil

2 år/4 år/
stedfortræder

hbkl@odense.dk
20201990

2 år

Louise G.
Lehn
Brian
Uglebjerg
Bech
Daugaard
Kristina
Meier
Nielsen
Christoffer
Rasch

Maria Rex
Jakobsen
Ulrik Nohr
Mona F.
Madsen
Maria
Louise Rask
Lange
Chris Khadgi
Sørensen

4B, Emil
8A
Liv 4A,
Silas
ForårsSFO
Liv,
ForårsSFO

Laura 8C,
Mathilde
4A
Selma 0B,
Bastian
4B,
Gustav 5B
Viktor
ForårsSFO
Magnus
6A
Maja 0B,
Lea 4B
Noah 2B,
Freja
ForårsSFO
Emma 7A

louiselehn@hotmail.com
40507758

4 år

brian@83.dk
20412061

4 år

kristina_clausen@hotmail.com
27595103

2 år

bobogole@hotmail.com
23 41 40 93

2 år

mariarexjakobsen@gmail.com
21478385
topper_foenix@hotmail.com
40461148
mona@monafischer.dk
40225615
marialouiselange@hotmail.com
30116279

4 år

klikpost@gmail.com
41410607

Stedfortræder
Nr 2

2 år
Stedfortræder
nr 1
Stedfortræder
nr 3

Ordstyrer: Ulrik
Referent: Berith
Tilstede:
Afbud: Mathilde, Helle
Punkter til kommende møder
Principper og hvordan de udbredes
Skolebestyrelsesvalg
Legerelationer/fællesskab på årgangene
Til senere møder
Faglærer fortæller
Forslag om en eller to gange om året at have fællesmøder med andre skolebestyrelser
Resterende møder dette år
Ugedag
Dato og
klokkeslæt
Tirsdag
25.2. kl. 19-21
Onsdag
1.4. kl. 18.30-21.30
Med lidt at spise

Torsdag
Tirsdag
Onsdag

30.4. kl. 19-21 er
aflyst
19.5. kl. 19-21
17.6. kl. 18-21

