NORDAGERSKOLEN
Skolebestyrelsesmøde

Dato: 19. november 2018
Tidspunkt: 17.00-19.00
2018

13. november

Afbud: Torben, Britta

Referat
1. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde: Godkendt
3. Sager til orientering:
 9GG fortalte om deres Kinatur (studietur)To elever kom og fortalte om rejsen.


Tilbagemelding på møde med OL-udvalget 13.11.2018 :
Mette orienterede om hvad der blev snakket om på mødet. På mødet var der debat om
den kommende tildelingsmodel, der bliver indført her til den 1. januar. Det har økonomisk
konsekvens for os som skole, og det er problematisk når en sådan ordning træder i kraft
midt i et skoleår. Det er varslet, at der skal findes 5 mil. på skoleområdet.
På mødet var der desuden et oplæg fra et skolebestyrelsesmedlem som gav god inspiration
til hvordan man kunne forventningsafstemme skolebestyrelsesarbejdet
Der var et oplæg fra sundhed og omsorg med en opfordring til at snakke om, hvordan vi
kan undgå rygning på skolen.
Der er et 17/4 udvalg, der skal tænke tanker om skolens udfordringer. Der kommer i den
anledning invitation til en række møder.
Per omdelte oplæg som kan læses og som vi efterfølgende skal indsende et høringssvar til.
Dette i forhold til børne- og ungeområdet i kommunen.
Alle bedes læse det omdelte, og send efterfølgende gerne kommentar til Mette.
Mette laver et høringssvar.

4. Sager til drøftelse:
Ingen
5. Sager til beslutning:
Ingen
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6. Meddelelser fra skolelederen, elevrådet og formanden
Snorre:
Der har ikke været møde i elevrådet i lang tid.
Der er en del elever der synes, at der er lidt klikedannelse i nogen af
klasserne. De ønsker at styrke klassernes sammenhold for at få en bedre stemning i klassen.
Der er en del pres i forhold til karakterer, og det går ud over venskaber. De ønsker en klassedag.
På SBM blev der kommenteret på, at det er et område, der skal være fokus på.
Der var opfordring til at vi sætter det på som punkt i januar for at snakke om mere om det punkt.
Bo anførte at der måske også skal være fokus på erhvervsuddannelserne.
Snorre kan fortælle at det går ok med genhusningen af overhuset. Det er presset med plads i
forhold til gruppearbejde, og der mangler også reolplads.
Formanden:
Mette og Per skal til møde med Michael Graversen. Mødet handler om ressourcetildeling og
økonomi.
Skolelederen:
Der er ansat en ny tyskvikar. Hun hedder Nastassja. Hun er tysk.
Elsebeth fra SFO går på pension på onsdag. Tak til Elsebeth. Skolen ansætter desværre ikke en
anden pædagog i hendes sted.
7. Fokusområde/arbejdstemaer:
Vi fortsætter vores spændende drøftelse fra sidste møde.
Indledningsvis fortalte Snorre om hvorfor han har meldt sig som bestyrelsesformand. (Han var ikke
med på sidste møde) Snorre kan godt lide at gøre noget for andre. Han kan også godt lide at have
indflydelse på hvilke beslutninger der bliver taget omkring skolen.
Siden sidst
Bo er optaget af hvordan vi kan lave en skole, der giver piger og drenge lige vilkår. Det er svært at
sikre, at alle udfordres, der hvor de udvikles bedst.
Det gav anledning til debat. Dette er et oplagt emne til videre debat.
Der var en optagethed af, hvordan man stiller krav til forældre i forhold til samarbejdet omkring
barnet. Hvordan kan vi styrke samarbejdet så man ”trækker” i samme retning i forhold til barnets
skolegang.
Der var en del snak om karakterer – forskellen på drenge og piger – dannelse og værdier – snak om
linjer og om typer af elever, og deres valg. Der er meget stof til fremtidige debatter.
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Så blev der taget fat i skolens Principper.
Alle skolens principper var linet op. Bestyrelsen så dem efter og der blev
valgt 3 principper ud som der skal arbejdes med:
1.Samarbejde mellem skole og hjem
2.Ordensregler
3.Skoledagens organisering
Arbejdet fortsætter næste gang.
8. Eventuelt
Bo gjorde opmærksom på at bestyrelsen skal afrapportere årets arbejde for forældrene på skolen.
Der var en snak om hvordan vi skal gribe dette an.
Preben: Der har været debat i medierne ang. vikardækning og fraværsprocent. Han efterlyste hvor
man kan finde oplysninger om Nordagerskolens tal. Det bliver der undersøgt nærmere. Man kan
finde flere oplysninger på ”uddannelsesstatistik.dk”

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/stil/default.aspx?doc=vfs://Global/Grundskolen/Skoletal/Skolev
alg.xview
https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/stil/default.aspx?doc=vfs://Global/Grundskolen/Kommunetal/K
ommunetal_V%C3%A6lg_Kommune.xview

9. Beslutning om dato for kommende møder
Forslag for 2019: 22.1, 27.2, 21.3, 23.4, 20.5, 19.6
Hvad skal menuen byde på i dec?

