Hedelyskolen
_______________________________________________________________________________________
Møde i skolebestyrelsen torsdag den 5. april 2018 kl. 18.00 til 21.00 på lærerværelset
Dagsorden:
1. Spørgetid
-

Der er ingen til spørgetid

2. Godkendelse af referat, kommentarer til dagsordenspunkter, kommende møder
-

Godkendt

3. Meddelelser fra elever
-

Der er elever der klager over udvalget i kantinen, når der ikke må sælges det usunde valg, men det
er et fåtal elever.
Hans har aftalt med Susan, at hun fortsat sælger pizzasnegle, indtil der er fundet et sundt
alternativ.
Der har været 1 klage over, at man ikke kan bruge kontakter i kantinen, denne information er
stadig tilgængelig på opslagstavlen.

4. Anti mobbestrategi – bilag fremsendt tidligere
-

LB gennemgår skolens anti- mobbestrategi.
Skolens ledelse har skrevet deres bidrag, personalet har diskuteret bidrag på afdelingsmøder,
elever har diskuteret bidrag på trivselsdagen. Dette skrives ind snarest.
Skolebestyrelsen kommer med bidrag til forældredelen i Anti-mobbestrategien, inden mandag d. 9.
april 2018

5. Ordensregler – Evt. Inddragelse af mobiltelefoner på Hedelyskolen – Bilag med ordensreglerne
uddeles på mødes.
- Princip for anvendelse af elektroniske medier (pr. 03.02.14) gennemgås. Hans noterer vedtaget
ændringer og sender nyt princip ud til godkendelse.
- Da ordensreglerne ligger på hjemmesiden og det er en synlig procedure, er det lovligt at inddrage
mobiltelefoner, fordi det tilgængelig information i ”Princippet for elektroniske midler”
6. Lockout – STATUS
- Der er sendt nyeste information til forældre i dag d. 5. april.
- Hvis lockouten bliver en realitet vil afdelingslederne skrive ud til de forældre/elever, der skal
modtage undervisning af lærere som er tjenestemænd og ikke tilmeldt lærerforeningen.
7. Budget – bilag

-

I budgettet er der et lille overskud, som skal bruges til genetablering af materialer, elstik, skur til
SFO o. lign. Dette kunne være kommet eleverne til gode gennem lejrskole/ hytteture osv.
Skolebestyrelsesformand Camilla samt medlemmer skriver til borgmester, da alle i bestyrelsen har
hørt at Pernille Beckmann har lovet at renoveringen ikke skal koste skolen noget.

8. Høringssvar ift. den digitale strategi – bilag
- Skolebestyrelsesformand Camilla gennemgår spørgsmål som er udleveret til skolerådet vedr. ”Den
digitale skole”. Svarene sendes til Børne-og skoleudvalgets, behandling inden d. 9. marts.
9. Eventuel
- Skolerådsmøde:
Næste møde er d. 7. Maj på Hedelyskolen.
Mødet starter kl. 17.30 for formænd.
Rundvisning kl. 19.00 LB, DT og HPS deltager.
- På mandag d. 9. april er der første valgmøde til ny skolebestyrelse. Alle der ønsker at stille op skal
komme forbi skolen og indskrives senest d. 9. april, hvis ikke der er mulighed for at komme til
valgmøde på mandag.

