Sølystskolen
Egå Havvej 5
8250 Egå

Referat af skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 29. august 2018 kl. 18.30 – 21.00
(Angivelsen i parentes er vejledende tidsestimat i minutter til det enkelte pkt., O=orientering og afklarende spørgsmål, D=debat, B=beslutning)

Mødet startede med en fælles orientering af skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet vedr. det udsendte
sparekatalog og de kommende budgetforhandlinger.
Skoledistriktssammenlægningerne, som beskrevet i sparekataloget, er med de nye politiske meldinger
sandsynligvis ikke aktuel, men centraliseringen af administrativ ledelse fastholdes. Sølystskolens ledelse ser det som en kraftig forringelse, hvis der ikke i fremtiden vil være en administrativ leder på
hver skole – især set i lyset af, at der er brug for stærkere økonomisk styring af skolerne.
Til stede: Line Vogdrup, Randi Thyge Mikkelsen, Lasse Stenbock Vestergaard, Mikkel Østerby Andreasen, Rikke Gade Johansen, Anne Kathrine Ørnstrup Clausen, Frida Høi Errboe 9.a, Tobias Jepsen
9.a, Jane Hyldgaard, Bjarke Fredberg, Niels Petersen, Gitte Hauge Hansen og Dorte Busk Bro
Afbud: Gorm Bennedsen, Jonas Pedersen og Gitte Bindzus Foldager
1:

Godkendelse af dagsorden (4) (B)
➢

Behandling og beslutning omkring eventuelle ændringsforslag til nærværende udkast.

Ad 1)

Godkendt

2:
ad 2)

Præsentationsrunde, hvor hvert enkelt skolebestyrelsesmedlem kort præsenterer
sig. (15) (O)
Se ovenfor under til stede

3:
ad 3)

Gennemgang Sølystskolens organisation i en light-udgave (15) (O, D)
NP gennemgik Sølystskolens organisering ud fra en grafisk oversigt.

4:
ad 4)

Gennemgang af skolebestyrelsens opgaver og kompetence (10) (O, D)
- Bilag: a) Forretningsorden b) Skolebestyrelsens årshjul
Årshjulet tages op løbende, hvis der er behov for ændringer og tilføjelser
NP orienterer m skolebestyrelsens forretningsorden og arbejde med principper og mulighed for indflydelse på skolens udvikling

5:
ad 5)

Godkendelse af referat af møde den 14. juni 2018 (1) (B)
Godkendt

6:
Ad 6)

Meddelelser (10) (O)
•

Større byggeprojekter præger skolestarten:

-

-

7:
Ad 7)

Nyt fra elevrådet (10) (O, D)
•
•
•
•
•

8:

Nye lofter og lys i aula og på alle gange og nyt lys i alle lokaler.
I aulaen sættes fem store radiatorer op. Radiatorerne beklædes med
folie, så de kommer til at fungere som læringstavler
Asfalt hen mod gymnastiksalene forventes lagt i oktober
Grønnegård gennemrenoveres med gummiunderlag, nye legeredskaber og mini-boldgård. Gården er planlagt efter en længer proces med
inddragelse af børnehaveklasseledere og SFO-personale
Klublokalerne er tørre efter vandskade og er ved at være klar igen
efter en længere renoveringsperiode. Der lægges gulv i fællesrummet
i uge 42(efterårsferien).

Elevrådet har haft konstituerende møde. Frida er valgt som formand og Tobias
som næstformand
Elevrådet er ved at undersøge, om toiletterne kan holdes pænere ved mere information af elever. Elevrådet vil rundt i klasserne og informere om god toiletadfærd
Der er brug for stik, der gør det muligt at tilgå Smartboard fra elev og vikarcomputere. GHH informerede om, at disse stik er på vej til alle klasser
Legepatrulje på 7.årganger startet op igen. Legepatruljen laver aktiviteter for
de yngste elever én gang om ugen
Elevrådet vil på næste møde lave plan for klassernes brug af multibanerne

Svar på forespørgsel fra Rådmanden om rygeforbud i skoletiden (15) (O)
-

Rådmanden ønsker at høre skolebestyrelsens holdning til, at der gennemføres et rygeforbud i skoletiden. D.d. er der reelt rygeforbud for alle elever i 0.-7. klasse, idet de ikke må forlade skolens matrikel, hvor der er rygeforbud. Eleverne i skolens 8. og 9. klasser må forlade skolen i frikvartererne,
og kan derfor ryge, hvis de vil. Til dato har skolen jævnligt drøftet, hvordan vi kan medvirke til at
mindske rygning, og det vil vi naturligvis fortsætte med, mens vi ikke vil anbefale et forbud, der ikke
kan håndhæves.

Ad 8)

Skolebestyrelsen diskuterede, hvordan man håndhæver et rygeforbud, når 8. - 9. eleverne må forlade skolens område i frikvartererne. Skolebestyrelsen oplever bl.a. på baggrund af information fra elevrådet, at det er ganske få elever, der ryger uden for skolens
matrikel. Derfor mener skolebestyrelsen, at det eksisterende forbud mod at ryge på skolens område er tilstrækkeligt. Skolebestyrelsen anbefaler, at hvis der er viden om, at
elever ryger, kontaktes pågældende elevers forældre.

9:

Skolebestyrelsens beretning 2017-18 (5) (O, D, B)
- Skolebestyrelsen har bl.a. ved gennemgang af den seneste forældretilfredsundersøgelse

Ad 9)

Punktet blev udskudt til næste møde

10:

Udtalelse til Sparekatalog 2019 (45) (O, D, B)

ønsket at diskutere skolens fysiske rammer.

-

Ad 10)

Skolebestyrelsen har mulighed for at udtale sig til et sparekatalog på ca. 300 mio. kr., hvor det
forventes at besparelsen på skoleområdet udgør ca. 65 mio. kr. svarende til ca. 1,5 mio. kr. pr.
skole. Vi forventes at modtage kataloget onsdag den 22. august, og I vil modtage det umiddelbart
herefter

Skolebestyrelsen ønsker, at der i høringssvaret indgår et forslag om besparelser i centraladministrationen og ved at ændre nuværende regler omkring entrepriser.
NP udsender udkast til høringssvar til kommentering og beslutning i skolebestyrelsen

7:
Ad 7)

Punkter til kommende møder
bemærk ændringer af mødedatoer: Kommende møder: 11/10, 4/12, (23/1 isf 24/1?),
13/3, (7/5 isf 30/4), (17/6 isf 27/5?)
- Revidering af trivselspolitikken og brug af sociale medie.
- Klub Sølyst – BSI inviteres til mødet

8:

Eventuelt (5) (O)
Intet

Ref. d. 2. september 2018/ DBB

