Sølystskolen
Egå Havvej 5
8250 Egå

Referat af skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 5. april 2018 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 fra skolebestyrelsen: Anders Kragh Moestrup, Line Vogdrup, Randi Thyge Mikkelsen,
Lasse Vestergaard, Gorm Bennedsen, 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 fra skolebestyrelsen:
Anne Ravn, Kamille Ebbe
Til stede fra SFO-forældreråd: Martin Ejby, Signe Vang, Charlotte Rygaard Bugge, Gitte Foldager
Rikke Svenningsen, Pia Raunkjær, Anne Nauntofte og Kathrine Fly Jensen.

A:

Fællesmøde skolebestyrelse og SFO-forældreråd

A1:

Orientering om skolebestyrelsesvalg 2018

.

- Der skal vælges ny skolebestyrelse for perioden 1. august 2018-31. juli 2022. Skolebestyrelsen skal
vedtage planen og forslag medsendes dagsordenen.

Ad A1)
Forslag til vedtagelse af skolebestyrelsen om sammensætning af skolebestyrelsen blev
fremlagt:
- 7 forældrerepræsentanter heraf mindst én fra Sølystskolens og Kaløvigskolens
specialklasser
- 2 medarbejderrepræsentanter
- 2 elevrepræsentanter
- SFO-leder og afdelingsleder for Kaløvigskolen kan deltage i møderne uden
stemme ret.
- I øvrigt deltager skolens ledelse og varetager sekretariatsfunktionen for skolebestyrelsen.
• Anders Moestrup opfordrede til, at medlemmer fra SFO forældrerådet går ind i
skolebestyrelsesarbejdet
A2:

Orientering om eventuel lockout
- Forhandlingerne mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked er lagt i forligsinstitutionen, hvis der ikke findes et forlig, er der varslet lockout fra 10. april.

Ad A2)
Sølystskolens lærere i specialklasserne og personale på Kaløvigskolen er ikke omfattet
af lockout. Dvs.. undervisning foretaget af disse lærere bliver gennemført både i specialklasser og normalklasser. De enkelte klassers forældre vil blive orienteret.
A3:
Ad A3)

Eventuelt
•

I uge 17 forventes de nye toiletter ved 0. klasserne færdige

•
•
•
•

Ved skolens indgang og hen mod gymnastiksalene renoveres kloaker. Når arbejdet er færdigt lægges der asfalt i stedet for fliser
Renovering af lofter og belysning på gange og i aula og belysning i klasselokaler
starter i uge 21
Fugtskaderne i klubben er ved at blive udbedret – der er ikke klare tilbagemeldinger på, hvornår hele klubben er klar til brug igen
Grønnegårdens legeredskaber udskiftes, og der lægges gummibelægning på i
stedet for fliser

B:

Skolebestyrelsesmøde

B1:

Godkendelse af dagsorden (4) (B)
➢

Ad B1)
B2:
Ad B2)
B3:

•

Behandling og beslutning omkring eventuelle ændringsforslag til nærværende udkast.

Godkendt

Godkendelse af referat af møde den 20. februar 2018 (1) (B)
•

Godkendt

Meddelelser (5) (O)
- Orientering om Børn og Unge projektet ”Stærkere læringsfællesskaber”
- Andet?

Ad B3)

•

•
•
B4:
Ad B4)

Nyt fra elevrådet (10) (O, D)
•
•
•

B5:

Ad B5)

Børn og Unge har besluttet at arbejde med professionelle læringsfælleskaber på
alle skoler fra 1.8. 2019. Sølystskolen har sammen med de øvrige skoler fra Grenåvej Øst været i gang med dette arbejde de seneste år, og indsatsen vil derfor
ligge i tråd med dette arbejde
Der skal ansættes to lærere pr.1.8. Skolen ved p.t. ikke om stillingerne besættes af
lærere, der overflyttes fra andre skoler, eller om de kan opslås
SFO’en har allerede fået aftale om en pædagog, der overflyttes fra en anden SFO

Elevrådet har lavet en aftale med skolens pedeller om, at der sættes ”skydeskiver”
op i toiletterne. Når skydeskiverne er etableret starter elevrådet deres toiletkampagne om bedre brug af toiletter
En fodboldturnering i foråret er ved at blive planlagt D.16.4. er der kursus i forhold til legepatruljer.

Drøftelse af og beslutning om skolebestyrelsesvalg 2018 (30) (O, D, B)
a) Beslutning om bestyrelsens sammensætning
b) Beslutning om plan for valgets afholdelse
-

Bilag: Skolebestyrelsesvalg 2018

•
•

Forslag om sammensætningen blev vedtaget – se ad A1
Skolebestyrelsen forpligter sig til at afholde mindst et årligt skolebestyrelsesmøde,
hvor der sættes fokus på Kaløvigskolen, og hvor repræsentanter fra forældre og
personale på Kaløvigskolen inviteres. Mødet kan evt. holdes på Kaløvigskolen.
Tidsplanen blev besluttet således

•

- 5. april: Beslutning om bestyrelsens sammensætning og tidsplan for valgets afvikling
- 25. april kl. 19.00: Orienterings- og opstillingsmøde
- 14. maj sidste frist for opstilling
- 15. maj kl. 17.30: - Hvis der er flere end 14 kandidater udskrives valg, der afholdes elektronisk, og kandidaterne får mulighed for at præsentere sig ved et skriftligt
oplæg på. Hvis der er 14 eller færre kandidater afholdes valgmøde, hvor der eventuelt aftales valg uden afstemning.
- 30. maj: Sidste frist for afgivelse af stemme ved evt. valg
- 31. maj: Resultatet af valget offentliggøres ved evt. valg
- 14. juni: 20.30 Konstituerende møde
- 1. august: Bestyrelsen tiltræder

B6:

Ad B6)

Drøftelse af principper for lejrskoler og skolerejser (40) (O, D, B)
-

Bilag:

1) Principper for lejrskoler og skolerejser. Er udsendt til møde oktober 2017.
2) Oplæg fra bestyrelsens udvalg om skolerejser. Udsendes 3. april.

•

Arbejdsgruppen fremlagde forslag
Arbejdsgruppen har sat fokus på:
o Mål for skolerejser
o Max beløb for skolerejser
o Mindre egenbetaling for eleverne
o Skolens tilskud til skolerejser sætte op
o Eleverne egen indtjening styrkes, så eleverne er aktive i forhold til at tjene
penge til skolerejse, og hvor skolen og forældre bakker op
o At få destinationer kan gøre rejsen billiger og bedre
o Større inddragelse af elever og inddragelse af elever i planlægning, indtjening og indhold
o Tidlig italesættelse af skolerejser og indtjening i forældregruppen
o Fælles opgave for elever, forældre, lærere og ledelse at arbejde ud fra skolebestyrelsens principper

Beslutning af rammer for skolerejser med en tilføjelse vedr. specialklasse blev vedtaget

B7:

Punkter til kommende møder
Kommende skolebestyrelsesmøder: 23/5 NB flyttes til 14. juni!
- Revidering af trivselspolitikken, Brug af sociale medier?
- Udvikling af skolens indendørs fysiske rammer
-

Ad B7
Næste skolebestyrelsesmøde flyttes til d. 14. juni
Regnskabet fremlægges på dette møde
B8:
Ad B8)

Ref. DBB

Eventuelt (5) (O)
•

Intet

