SAMSØ SKOLE
Referat skolebestyrelsesmøde 1. november 2017, kl. 19.00.
Fraværende: Karen Ea Hvitnov , Bertel Meilvang, Lotte Hansen, Trine Hørby Sørensen, Lars
Peter Jensen

1.

Orientering fra elevråd.
Drøftelse af elevernes deltagelse i SB-møderne.
- Vi vedtager, at der må komme en suppleant for eleverne
- Der er indkøbt 9 skateboards+ sikkerhedsudstyr til brug i frikvarterer.
- Kan det lade sig gøre at få et rum til at spise i?
- Kan der komme køleskabe på gangene til madpakker i udskolingen?
- Kan klasserne få sofaer i klasserne?
- Evt. en elevrådsdag, hvor skolen skulle udsmykkes.
- Ønske om at de udvendige toiletter renoveres.
Vedr. deltagelse i SB møderne.
- Det vil være relevant at flytte punkter op hvor det er vigtigt at eleverne er til stede.

2.

Orientering fra medarbejdere.
- Læsehund er kun med i centerklassen nogen gange om året og ikke som der stod tidligere, nogen gange om måneden.
- Der er gang i at skrive elevplaner. Det tager noget tid og optager medarbejderne lige nu.

3.

Orientering fra ledelsen.
- Det kan mærkes at der snart er valg. Jounalisterne vil gerne snakke med elever og det er
både lokale og fra tv! Temaerne er b.la. økonomi og skolebyggeri.
- Der er pt. stor bevågenhed på skolen.
- Der ligger en stor udfordring i for ringe statistisk materiale.
- Lederen af Sambiosen er nu startet. Der er aftalt møde med ham i den kommende uge i
forhold til samarbejde. Han overtager først booking af lokaler fra aug. 2018.
- Jamil er startet som integrationsmedarbejder. Han er på skolen hver onsdag. Han hjælper
med oversættelse og lettere tolkning, samt feks forældremøder.
- Nye hæfter fra skole og forældre blev uddelt.

4.

Orientering om økonomi. (Bilag udleveres på mødet).
- Anne orienterede ud fra uddelte bilag.
- Pengene for integrationsindsats er tilgået budgettet. Der bliver nu lavet en procedure for
hvordan der udbetales fremover.
- Der forventes et overforbrug på det samlede budget i 2017 grundet ikke styrbare udgifter.
- Der er balance i bygningsvedligeholdelse.

5.

Orientering om skolernes motionsløb.
- Generel oplevelse af at det var en god dag og planlægning både ved de store og de små.
Det kunne være en god ide at eleverne var med til at planlægge hos de storePunktet tages op igen på næste møde.
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6.

Drøftelse af mobilreglerne. (bilag 1)
- Vi drøftede de indførte mobilregler. Alle fandt det var et godt tiltag. Og er hermed godkendt af bestyrelsen.

7.

Drøftelse af elevernes sprogbrug.
- Udsættes til næste møde

8.

Drøftelse af Skolepatruljen.
- Der er ikke nogen skolepatrulje, da ingen 6. klasser ønsker at deltage.
- Forslag om at avertere efter efterlønnere og pensionister, som kunne have lyst.?
- Skal det være en fast pligt for en bestemt årgang?
- Skal vi bare prøve igen næste år med den nye 6. klasse?
- Skal man udbyde tjansen til hele udskolingen?
- Anne taler med Bjarne om forslaget om at inddrage hele udskolingen.
- Emnet tages op i elevrådet også.
- Punktet tages op igen på næste møde

9.

Drøftelse af videoovervågning.
- Er udgået.

10.

Gensidig orientering
- SB gennemfører dialogmødet uden punkter.

11.

Punkter til kommende møder.
- Støtteerklæring til Foreningen Øvelseshusets venner. SB afventer tilbagemelding fra teknisk afd.

12.

Punkter til SKU.
- Kombibiblioteket venter til 2018.

Aftalte SB møder for skoleåret 2017/2018:
7. december
15. januar
6. februar
7. marts
12. april
7. maj
6. juni

SKU møder i 2017 kl. 16.15-17.15:
28. november
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SB medlemmer:
Bertel Meilvang
Katrine Foged
Karen Ea Hvitnov
Christine Gauhl Hemmingsen
Jeanne Thorsø Kortsen
Lars Peter Jensen
Trine Hørby Sørensen
Kirsten Posselt
Lotte Hansen
Karl Østergaard Jensen
Sofie Bundgaard
Suppleanter:
Susanne Kempff-Andersen
Anny Østergaard Jensen
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