DAGSORDEN FOR MØDE I FÆLLESBESTYRELSEN FOR MØNSTED SKOLE OG SPARKÆR LBO.

Deltagere:

Uds. dato:

11. december 2011

Forældrerepræsentanter: Henrik Andersen, Jens Malmkvist,
Jane Serup, Susanne Vestergaard, Bo Hessellund Carstens,
Rikke Rønning og Malene Roersen
fællesbestyrelsen
Medarbejderrepræsentanter: Lene Bundgaard & Louise
Møller Hansen
Elevrådsrepræsentanter: Mønsted og Sparkær

Møde nr.:

10/11

Mødedato:
Kl. (til-fra):

14. december 2011
17.30 – 20.00

Sted:
Ref.dato:

Lærerværelset Sparkær

Jakob Busch (ref.)
Afbud: Susanne Vestergaard

Bilag:
1. Formandens bemærkninger til dagsordenen.
Dagsorden:

Referat:

1.

Oplæg ved Formanden, herunder
godkendelse af referat fra sidste
møde

Referatet godkendt

2.

Orientering fra Skolelederen

3.

Nyt fra elevrådene

•

Personalesag i BH, der først kan informeres om i januar

•

Skoleleder er blevet udvalgt til at deltage i udvalg vedr.
city-marathon

•

På mandag er der møder m. forvaltningen vedr. budgetter
efter ny tildelingsmodel

•

Elite Miljø er valgt til rengøring i Mønsted for det
kommende kalenderår. Der er opnået en stor besparelse
ifht. Indeværende år

•

Der bliver opsat gynger på legepladsen i Sparkær snart

Mønsted
•

Søren har talt med skolebusserne – de ældste elever
tager ikke seler på og der er et grimt sprogbrug blandt
eleverne. Søren indkalder alle drenge til møde, da det
oftest er dem der taler grimt.

•

Der har været lavet en spørgeskemaundersøgelse om
mobning. 124 svarede (55 kører ikke med bus). 5 elever
føler sig mobbet. Der er flest problemer i Sparkærbussen. Elevrådet skriver resultat ind og lægger det ind
på fællesbestyrelsens del på intra

•

Dagsorden:

Referat:
•

Der er elever der oplever at de nye busruter giver dem
meget ekstra ventetid. Bestyrelsen (Malene)undersøger
hvilke principper, der ligger til grund for udliciteringen af
skolebuskørslen og om disse overholdt.

Sparkær

4.

Økonomiopfølgning

•

Ønske om hjørneflag på fodboldbanen

•

Undersøger om der kan laves mad i skolekøkkenet 1
gang om ugen – gerne i samarbejde med Mønsted skole
Skolelederen undersøger om det kan lade sig gøre ifht.
Fødevarestyrelsen. Forskellige muligheder blev
diskuteret:

•

Har lavet ønskeseddel med ideer til legepladsen. Denne
skriver elevrådet ind og lægger på fællesbestyrelsens del
på intra

Sparkær
•

Overskud på ca. 900.000. i indeværende budgetår

Mønsted
•

Overskud på ca. 900.000 i indeværende budgetår

Begge steder opstår overskuddet dels pga. ansættelsesstop og
lavt sygefravær.
I kommende budgetter skal bl.a. tages højde for en lønstigning
på 2,27 % for lærernes vedkommende.
Bestyrelsen skal senere (snart) tage stilling til hvordan den vil
forholde sig til inklusionsarbejdet i praksis fremadrettet. Herunder
f.eks. hvordan lærerne kan bakkes op i arbejdet af bestyrelsen.
Der bliver arbejdet med inkluderende fællesskaber i dag på begge
skoler, men der er behov for at bestyrelsen forholder sig aktivt til
dette.
Bestyrelsen kan komme i gang med arbejdet ved at blive
orienteret om igangværende initiativer og få dem nedskrevet.
Dette kan bruges til at italesætte hvordan der arbejdes med
inkluderende fællesskaber idag, samt til at undersøge hvilke
initiativer der skal udvikles på.

Børnehaven Søløven
•
5.

Kvalitetsrapport 2011

Fremadrettet kan der afdrages på gælden

Opfølgning fra sidst:
Elevfravær
Vedr. Sparkær skole:
Det høje elevfravær er begrundet i at eleverne er blevet givet fri
og ikke i sygdom.
Lavt fravær blandt udskolingens elever i Mønsted kunne
fremhæves positivt i formandens årsberetning.

Dagsorden:

Referat:
Læseresultater
Der har været afholdt læsesamtaler på både Mønsted og
Sparkær skoler. Resultaterne fra de nationale test er blevet
diskuteret, men er ikke blevet analyseret grundigt endnu.
Skolernes lokale læsepolitik skal præsenteres for
fællesbestyrelsen senere.

6.

Eventuelt

Henvendelse fra forælder ang. antallet af elever i 9. klasse.
Formanden har besvaret henvendelsen elektronisk.
Formanden spørger til om der er bemærkninger til det
udarbejdede forslag ”inddragelse af forældreråd”. Idé fremført om
at lave en FAQ til hvert punkt.
Forespørgsel om hvorvidt det er muligt at lade børnehavens
forældre få adgang til intra, alternativt kunne børnehaven
begynde at lægge deres informationer på skoleporten. Pæd. leder
undersøger.
Dagsordner bør ligge en uge før afholdelse af møde
Skoleleder skal undersøge om han kan finde det princip der ligger
ifht. Inddragelse af forældrerådet i børnehaven.
Vigtigt at mødereferaterne skrives under i begyndelse af hvert
møde.

Godkendelse som referat og beslutninger:
Navn:
Jens Malmkvist
Malene Roersen
Bo Hessellund Carstens,
Henrik Andersen
Susanne Vestergaard,
Jane Serup,
Rikke Rønning
Lene Bundgaard
Louise Møller Hansen
Karoline Aarup Riis
Mai Holst Laursen
Stine Schmidt Kristiansen
Stine Stavnskær Kirk Nielsen

Underskrift:

