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

Deltagere:

Uds. dato:

21. november 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.:

9/11

Mødedato:
Kl. (til-fra):

24. november 2011
17.00 – 19.30

Sted:
Ref.dato:

Lærerværelset Mønsted

Jakob Busch (ref.)
Afbud: Lene

Bilag:
1. Formandens bemærkninger til dagsordenen.
1.1 Tilbud fra Budnet
Dagsorden:

Referat:

1.

Oplæg ved Formanden, herunder
godkendelse af referat fra sidste
møde

Høringssvar afgivet til ressourcetildelingsmodellen, der er dog
ændret i modellen efterfølgende.

2.

Orientering fra Skolelederen

Sparkær skole har købt smart-boards til alle klasselokaler (7 stk).
Skolelederen modtager et tilbud om en sponseret legeplads og
multibane til Sparkær. Der er også efterspurgt et tilbud om en
multibane til Mønsted. Tilbuddene medbringes til næste
bestyrelsesmøde
Der skal etableres SFO på skolen i Mønsted 1. januar 2012. Der
er ansøgt om 300.000 til indretning hos forvaltningen.
Der er indgået aftale om rengøring på Mønsted skole. Tilbuddet
er væsentligt billigere end det nuværende og samtidig giver det
flere timer til rengøring.
Der er kommet en anden ressourcetildelingsmodel som B&Uudvalget skal behandle 29. november. Den vil give overskud til
Mønsted skole over de næste to år. Sparkær skole vil få et mindre
underskud.
Ledelsesteamet skal have møde med skolechefen vedr. BH på
skolen i Sparkær.

3.

Nyt fra elevrådene

Elevråd i Sparkær
•

Har modtaget ønsker til legepladsen – ønskerne drejer
sig om at få genetableret de muligheder der var på den
tidligere legeplads

Dagsorden:

Referat:
•

Ønsker opstregning af fodboldbaner + at få fjernet asfalt
på boldområde

Elevråd i Mønsted
•

Elever oplever problemer i skolebussen samt på skolen.
Elevrådet har diskuteret hvordan drillerierne kan stoppes.
Idé: Der skal afsættes en hel dag til elevarbejde med
emnet. Skoleleder har været i klasserne og opfordre til
ordentlig omgangstone i bussen.

•

Læsebånd skal evt veksles til motionsbånd. Dialog i gang
med læsevejleder

•

Har undersøgt muligheden for at få en madautomat sat
op. Cafeteriet i hallen vil gerne lave mad til skolen. ”Menu
kaffe” er blevet spurgt om at give en pris på en automat.
Det er også blevet diskuteret om varm mad skal være en
mulighed, men idéen er blevet afvist. Elevrådet opfordres
til at spørge skolens forældre om der er nogen, der har
erfaringer med madordninger.
Elevrådet opfordres til at undersøge om kan der etableres
et tilbud, der tilbyder varm mad gennem lokale
ressourcepersoner ex. Bedsteforældre o.a.

•

Elever får ødelagt cykler i cykelskuret. Elevrådet vil gerne
lave et sponsorløb til indsamling af et
overvågningskamera. Bestyrelsen peger dog på at den
udgift ikke skal påhvile elevrådet, men skolen.
Elevrådet opfordres til at lave en nøjagtig registrering af
de problemer de hører om. Skoleleder og pæd. leder
tilbyder at stå for registreringen
Skolelederen spørger Mønsted turistbusser om de er
problemer for de chauffører, der kører skolebussen.
Bestyrelsen bakker om 0-tolerance politik og understreger
vigtigheden af at elevrådet oplever dette.
Afstemning om hvorvidt der skal et kamera op i
cykelskuret:
For: 6
Imod: 4
Vigtigt at der samtidig skrives et brev til forældrene, som
med en positiv tilgang forklarer problematikken.
Skoleleder laver et udkast. Bestyrelsen giver skoleleder
input bagefter.

4.

Økonomiopfølgning

Ingen bemærkninger

5.

Kvalitetsrapport 2011

KV11 gennemgået
Der er forskel i elevernes fraværsprocent i Mønsted og Sparkær.
Fraværsprocenten er større i Sparkær.

Dagsorden:

Referat:
Initiativer:
På Sparkær skole er der sat spritautomater op.
Udsagn: Disse tal er ikke reelle at tale om fravær ud fra, da de
ikke skelner imellem lovligt og ulovligt fravær, sygdom etc.
Skolelederen skal undersøge om tallene kan skrives ud i
fraværskategorier via Tabulex.
Andre kategorier bestyrelsen gerne vil kigge nærmere på på
næste møde:

6.

Trafikforhold Mønsted Skole

•

Karakterer

•

Læsetest-resultater (Orientering om læsetest + resultat.
Læsevejledere i Mønsted og Sparkær inviteres til at
fortælle om punktet)

To forældre har henvendt sig til et bestyrelsesmedlem. Det har
bl.a. været en påkørsel
Der kan tilsyneladende identificeres tre problemer
•

Aflæsning/busholdeplads. Børnene skal ud på kørebanen
for at komme på skolen. Hvis der var fliser i bedet ville
børnene kunne gå til skolens areal og kun skulle forholde
sig til busserne.

•

Blanding af bløde og hårde trafikanter. Elever på cykel
krydser hårde trafikanter beg ved SFOen.

•

De fortove der er, er meget smalle.

Formanden: Vi kan gå to veje:
•

Lade andre hjælpe os med at finde større løsninger og
søge hos teknisk forvaltning

•

Vi kan selv tage initiativ til og udføre løsninger

Jens laver en samlet skrivelse om problemerne, som bestyrelsen
kan sende til kommunen.
Malene opfordrer fællesbestyrelsen til at udarbejde en skrivelse
om skolens trafikforhold, cykelsti, skoleskilt. Malene arbejder
videre med dette
7.

Opfølgning på Pædagogisk
Rådsmøde

Elementerne gennemgås ét efter ét. I referatet fra
bestyrelsesmedlemmerne skal der peges på to-tre punkter der
kan tages initiativ på.
Dagens punkt: styrke forældreinddragelse
(referat udleveret af Susanne – lægges ind på
skoleporten/fællesbestyrelsens redigeringsdel)
Relationen
Forældreråd
Intra/jobbank

Dagsorden:

Referat:
Dialog om gennemsigtighed for forældre. Forældre oplever at det
er lettere at komme på skolen i indskolingen frem for udskolingen.
Der er en kultur, der skal ændres. Denne kultur kunne ændres
f.eks. ved at skabe andre kommunikationsformer for forældrene.
Det er vigtigt at bestyrelsen finder konkrete opgaver, der kan
arbejdes videre med.
Det er vigtigt at elevrådene drages ind i dette arbejde!

8.

Tilbud fra Budnet

9.

Eventuelt

Fællesbestyrelsen finder at tilbuddet fra budnet kan benyttes af
interesserede klasser. Tilbuddet formidles videre til lærergruppen
•

Mødetidspunkt skal evalueres.
Eleverne er interesserede i at holde fast i starttidspunkt kl.
17.00
Start rykkes til 17.30

•

Formanden skal skrive ud til forældrene om at møde med
dem er rykket.

