Referat af skolebestyrelsesmødet den 9/1-2017.
Fraværende: Inge-Lise Hvid, Pierre Rømer, Winnie Carlsen, Pia Sødequist og Nanna Pedersen.

Punkt 1

Spørgetid.

Ingen spørgsmål.

Punkt 2

Godkendelse af referat.

Referatet fra 6. december 2016 blev
godkendt.

Punkt 3

Meddelelser fra eleverne.

Der har været afholdt
fælleselevrådsmøde. Temaet var
mobning.

Punkt 4

Fokus på elevfravær.
Bilag vedlagt.

Skolebestyrelsen støttede tiltaget. Der
var dog flg. spørgsmål: hvor kommer
undersøgelsen fra.
I forhold til ovenstående er
skolebestyrelsen nødt til at ændre princip
om fritagelse fra undervisningen.

Punkt 5

Åbent hus for
Tjørnelyskolens forældre
den 30. januar 2017 kl.
19.00-20.00.
Drøftelse af form og
indhold.

Vi holder rundvisning og orientering om
Hedelyskolen den 6.2-17 med
skolebestyrelsesmødet begyndende kl.
17.30 til 19.00.
Program: Vi mødes i kantinen. Ledelsen
orienterer om Hedelyskolen, derefter
rundvisning på Hedelyskolen.
Der serveres kaffe, the og kager.
Thomas laver en pressemeddelelse.

Punkt 6

Besøg af repræsentanter
fra Teknik og Miljø kl.
19.00. Jens Zøfting og
Maria Kristensen
angående trafiksituationen
i forbindelse med
sammenlægningen og
deraf flere elever. Jens og
Maria kommer for at lytte
til vores behov i
forbindelse med
sammenlægningen.
Herefter vil de arbejde
videre med vores ønsker
og vende tilbage til
skolebestyrelsesmødet i
marts måned. Hvad er
Hedelyskolens behov? Der
er samlet set 1,7 mill. Kr.
til de to skoler Krogård og
Hedely.

Skolebestyrelsen anbefaler fortsat at der
sættes bom på brandvejen og en
fodgængerovergang med lys i
forlængelse at stien på boldbanen. Maria
Kristensen laver et oplæg til
trafikforbedring til et kommende
skolebestyrelsesmøde. Samtidig blev det
påpeget, at skolebestyrelsen fastholder
ønsket om en vendeplads.

Punkt 7

Status på overgangen fra
etape 1 til etape 2 af PCBrenoveringen. Allan
orienterer.

Som udgangspunkt var flytningen
vellykket. Der var dog enkelte ting, der
godt kunne forbedres.

Punkt 8

Ny plan for PCBrenoveringen. Allan
orienterer.

Renoveringen i fem etaper, er nu ændret
til fire, hvor renoveringen af de enkelte
etaper, overlapper hinanden.

Punkt 9

Erfaringer med den
understøttende
undervisning.

Hedelyskolens lærere er nu DGI
certificeret. Det er betyder at lærerne har
fået et kompetenceløft i forhold til
bevægelse, som er en stor del af den
understøttende undervisning. Punktet
tages op igen på næste møde. Margit
Askevig inviteres til dette møde for at
fortælle, hvordan det går med den
understøttende undervisning i
indskolingen.

Punkt 10

Meddelelser.

Orientering om personalesager.

Punkt 11

Punkter til næste møde.

Erfaringer med den understøttende
undervisning i indskolingen ved Margit
Askevig.

Punkt 12

Eventuelt.

Intet.
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