Hedelyskolen
_______________________________________________________________________________________
Møde i skolebestyrelsen torsdag den 3. maj 2018 kl. 18.00 til 21.00 på lærerværelset
Dagsorden:
1. Spørgetid
- Ingen til spørgerunden
2. Godkendelse af referat, kommentarer til dagsordenspunkter, kommende møder
- Referat er godkendt.
3. Rundvisning af fysik/kemi, biologi, H/D og billedkunst

4. Meddelelser fra elever
- Når lærerne har planlagt fravær, ønsker eleverne at der gives besked om der kommer vikar.
- Elevråds rep. ønsker at der kommer mere struktur omkring elevrådet. Ledelsen lover, at der
skabes overblik over elevråddet på en anden måde i næste skoleår. Det er allerede planlagt, at
3 lærere har ansvar for elevrådet i hver afdeling, så der skabes en kontinuitet i møderne.
- Elevråds rep. efterspørger en gallafest som der har været før i tiden. Det er der ikke planer om i
nærmeste fremtid. Ledelsen bakker op om udskolingsfesten i forbindelse med fastelavn.
5. Anti mobbestrategi
- DCUM skal forklares og ikke bare stå som forkortelse, ellers er den godkendt af
skolebestyrelsen.
6. Trafikforhold- status på trafiksikringen
- Skolen har fået et ekstra bump, som skal fungere som chikane og Hans arbejder på at få mere
lys på skolestien ved boldbanen. Vi har haft besøg af politiet for at håndhæve parkeringsregler
omkring skolen.
- Skolebestyrelsen beslutter, at der skal ændres på parkeringsforholdene ved skolen
standsningsplads langs hovedbygningen. SB ønsker at der er standsning kl. 7:30- 8:15 og
almindelige parkeringspladser resten af dagen.
- Hans har møde med direktør fra Hedeselskabet i næste uge, for at få et overblik over, hvem der
forvalter vores udeområder. Der er usikkerhed omkring, hvad der bliver vedligeholdt og hvor
ofte.
7. Trafikpolitik – bilag (CH)
- Denne tages op med ny bestyrelse og revideres.
- Der er tilknyttet en lærer i næste skoleår, som er ansvarlig for trafikundervisning
8. Lockout – STATUS

-

Der er indgået aftale om, at man over de næste 3 år vil skabe en ny aftale for lærernes
arbejdstidsregler. Der er afstemning for medlemmerne d. 25. maj til 3. juni.

9. Budget – bilag
a. Legeplads
b. PCB – bibliotek m.v.
-

Da sekretæren har været syg, kommer der først nyt budget efter mandag til næste
budgetopfølgning. Hans sender dette ud til SB´s medlemmer.
Ved overskud i budget ønskes der at der etableres legeplads til indskolingen.
Der er stadig brug for økonomi til reetablering af møbler og materialer til faglokaler.

10. Kvalitetsrapport
a. Feedbacksamtalen
- 3 Fokusområder:
1) Faglig progression. Der skabes større synlighed og faglig progression gennem vores VOR
team, kontinuerlige test og fast testplan samt årgangskonferencer.
2) Eleverne medbestemmelse. Dette punkt tages op på lærermøde for at skabe sparring
mellem lærerne for at få større tydelighed omkring elevernes medbestemmelse.
3) Fokus på teamsamarbejde ved fagudvalg.
-

Alle klasser fra 4. og op, har ansøgt om to lærerundervisning i stedet for to UUV timer. Lærerne
ønsker at arbejde med CO-teaching som dette giver mulighed for.

11. Skoleårets planlægning
a. Status – ansættelsesproces af lærere
- Orientering givet.
12. SB valg – status
- Den nye skolebestyrelse er fastsat med 7 medlemmer og 3 suppleanter.
- Til første møder bliver alle nye og ”gamle” medlemmer plus suppleanter inviteret for at skabe
et fælles fodslag.
13. Eventuel
- Det efterspørges at der sendes menuplan fra kantinen for ugen ud på intra. Hans snakker med
Susan
- Vi skal skabe opmærksom på, at der skal sættes flueben ved sygdom, så eleven er sygmeldt
hele dagen.
Punkt til næste møde:
-

PLC midler.

