Sølystskolen
Egå Havvej 5
8250 Egå

Referat af skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 23. august 2017 kl. 17.30 – 20.00
(Angivelsen i parentes er vejledende tidsestimat i minutter til det enkelte pkt., O=orientering og afklarende spørgsmål, D=debat, B=beslutning)

Til stede: Anders Kragh Moestrup, Kamille Ebbe, Gorm Bennedsen, Line Vogdrup, Jakob Kondrup
Jensen 9.a, Nicklas Deding 9.a, Jane Hyldgaard, Bjarke Fredberg, Niels Petersen, Michael Lauersen,
Gitte Hauge Hansen og Dorte Busk Bro
Afbud: Anne Ravn, Lasse Vestergaard, Randi Thyge Mikkelsen,
1)

Godkendelse af dagsorden (4) (B)

Ad 1)

Godkendt

2)
Ad 2)

Godkendelse af referat af møde den 18. maj 2017 (1) (B)
Godkendt

3)
Ad 3)

Meddelelser (15) (O)










4)
Ad 4)

Skolen har fået 167 skolecomputere. Computerne tildeles 2. og 3. årgang, så alle
elever på de to årgange har computere i skoletiden. Der er skabe med computerklassæt til 0. -1. klasse. Alle andre fra 4. årgang og op, som ikke har egen computer, har fået en computer med eget navn til brug i skoletiden.
Forældre på 4. årgang har brug for ekstra information om at bringe egen computer
med til undervisningen
Elevtoiletter bliver renoveret ultimo sep. 2018
Lofter på gange skiftes i uge 48 2017
Sølystskolen er bevilget 100.000 kr. til indretning af et klasselokale og gangareal
Svømmehallen er færdigrenoveret 18.9.
Kaløvigskolen er bevilget 100.000 til renovering af skolens bibliotek

Nyt fra elevrådet (10) (O, D)






5)

Behandling og beslutning omkring eventuelle ændringsforslag til nærværende udkast.

Valg til elevråd er gennemført, og elevrådet har haft konstituerende møde.
Fire elevrådsrepræsentanter skal på kursus v/ Danske Skoleelever
Elevrådet har lavet er god introduktion til de nye elever i elevrådet
Elevrådet arbejder med et ønske om en fest, som elevrådet står for
Elevrådet har planlagt møder op til alle skolebestyrelsesmøderne

Godkendelse af budget 2017 (O, D, B) (15)
- Budgetforslag udsendes mandag

Ad 5)

NP fremlage budget:
 Løn er den store post. Sølystskolen og Kaløvigskolen har et meget lavt sygefravær, hvilket betyder, at der ikke er en stor post til vikardækning pga. sygefravær
 Akkumuleret overskud på Sølystskolen skal bruges på toiletter og lofter på
gangene.
 Skolen arbejder bevidst for at have en akkumuleret overskud omkring en million, så skolen har penge, hvis der opstår uforudsete udgifter.
 Skolen har en prioriteringsliste over større anskaffelser, der løbende justeres
og det betyder, at vi med relativ kort varsel kan igangsætte velovervejede projekter.
 Kaløvigskolen har anvendt det akkumulerede overskud til en multibane
 SFO har budgetteret meget forsigtigt, da man har været afventende i forhold
til, hvad afviklingen af 4. årgang SFO vil betyde for det samlede budget
Skolebestyrelsen godkendte budgettet

6)

Orientering om forventet regnskab 2017 (O, D) (15)




Sølystskolens undervisningsdel
Sølystskolens SFO
Kaløvigskolen

Ad 6)

Renovering af lofter og elevtoiletter prioriteres

7)

Skoleåret 2017-18 (O, D) (10)



Generel orientering
Orientering om forstærket indsats for at styrke bevægelse i undervisningen. Personalesituationen




Sølystskolen har et stigende elevtal – netto 20 elever flere i dette skoleår
Siden dannelse af de tre 0. klasser har de haft en tilgang, som betyder, at der
lige nu er 22 – 23. elever i hver klasse. Det er 12 elever over det første udgangspunkt
Indsats i skoleåret 2017-18 er en revitalisering af bevægelse i undervisningen.
Der er særlig fokus på at få bevægelse ind i undervisningen i de ældste klasser
og få eleverne involveret i tilrettelæggelse og udvælgelse af bevægelsesaktiviteter. Fx har 8.-9. årgang i klar, parat, skolestartsdagene lavet en ”bank” med
bevægelsesaktiviteter, som er udarbejdet og afprøvet af eleverne.
Der holdes fire fælles forældremøder med information om læringsplatformen
MinUddannelse og forventningspapiret skole/hjem, som skolebestyrelsen udarbejdede og vedtog i foråret 2017
Elevrepræsentanterne i skolebestyrelsen oplever, at MinUddannelse fungerer
generelt godt

Ad 7)






8)

Drøftelse af resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelsen (O, D) (30)
- Link til undersøgelsen: http://bunyt.dk/lis/tilfredshed_2017/1869.pdf

ad 8)

Sølystskolens samlede resultat er meget pænt, og der er god tilfredshed
Skolebestyrelsen besluttede ud fra forældretilfredshedsundersøgelsen at sætte fokus på:
 Overgang mellem dagtilbud ogskole
 Skolens forventninger til forældre
 Bevægelse undervisning

9)

Orientering om elevtrivselsundersøgelse (O, D) (15)
- Bilag medsendes dagordenen

Skolebestyrelsen fremhævede, at den generelle elevtrivsel er tilfredsstillende. Man vil
på baggrund af undersøgelsen sætte fokus på:



Skolens fysiske rammer indendørs bl.a. nye muligheder for læringsrum og renovering at elevtoiletter
 Inddragelse af elever i undervisningen
Skolebestyrelsen er tilfreds med, at man for 6.-7. årgang har haft undervisning af elever
om sociale medier i klar, parat skolestartsdagene, og at skolen har meldt sig som MOT
skole med fokus på trivsel og god klassekultur for 7. – 9. klassetrin.
10)
Ad 10)

Mødeplan for bestyrelsen 2017-18 (O, D, B) (1)
5/10, 14/11, 10/1, 20/2, 5/4, 23/5 OBS d.13.11. er ændret til 14.11.

11)
Ad 11)

Punkter til kommende møder
- Revidering af trivselspolitikken, Lejrskolepolitik, Brug af sociale medier?
- Elever har egne computere med – BYOD – hvordan fungerer det?
- Udvikling af skolens indendørs fysiske rammer

12)
Ad 12)

Eventuelt (5) (O)
Ønske om morgen-SFO for 4. årgang

D. 3.9. 2017 / ref. DBB

