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

Deltagere:

Uds. dato:

20. april 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
Caroline Riis, Anne Roersen, Emil Andersen

Møde nr.:

4

Mødedato:
Kl. (til-fra):

28. april 2011
19.00 - 21.30

Sted:
Ref.dato:

Lærerværelset Sparkær

Jakob Busch (ref.)
Afbud: Louise Møller Hansen og Lise Schmidt

Bilag:
1. Formandens bemærkninger til dagsordenen.
Underbilag:
1.1. Ordensregler for Mønsted Skole
1.2. Forslag til åbne-/lukkedage for Mønsted SFO
Dagsorden:

Referat:

1.

Oplæg ved Formanden, herunder
godkendelse af referat fra sidste
møde

Referatet godkendt

2.

Orientering fra Skolelederen

Mønsted: skriftlige prøver 2.-10- maj
Skoleleder og pæd. Leder fra Mønsted har besøgt Hurup skole
(Thy) for at blive inspireret ifht den internationale dimension. Den
internationale dimension uddybes ifbm. Skolernes vision
Skoleleder deltager i sundhedsfremmegruppe med Repr. Fra
familieafdelingen, PPR, sundhedsplejen og Sparkær og Mønsted
børnehaver. Der arbejdes overordnet med temaet ”glæde” – dette
vil blive til et forløb for skolernes elever senere
Skoleleder deltager også i trivselsteam, der kan tage særlige
udsatte unges problemstillinger op

3.

Nyt fra elevrådet

Sparkær:
Efter at legepladsen er pillet ned har skolen fået en fodboldarena.
Der er fortsat behov for flere aktiviteter

Dagsorden:

Referat:
Forsøg på at få en skolebod gennemført
Mønsted:
Brødordning (fra Stoholm) er startet i skolens bod – salget går
ikke godt.
Det er svært at holde rent i boden, da de elever der har opgaven
ikke gør ordentligt rent efter sig.
Idéer fra fællesbestyrelsen:
Kan en lærer undervise eleverne i hygiejne?
Kan en voksen på skolen hjælpe med opstart?

4.

Status legeplads ved Sparkær skole.

Mulighed for at lave cykelskur om til multibane. Cykelskuret
anvendes dog meget for tiden.
Dialog om vigtige elementer på en legeplads. F.eks. forskellige
størrelser gynger, balancebom, diverse opstregninger på asfalt,
mål og bolde.
SBO laver et brev sammen med de to skolers elevråd. Brevet
tages op i fællesbestyrelsen og sendes videre til politikerne

5.

Forslag vedrørende elevers brug af
mobiltelefoner

Dialog om hvorvidt fællesbestyrelsen skal vedtage principper ifht
ordensregler.
Fællesbestyrelsen finder at skolernes/afdelingernes/klassernes
ordensregler udformes lokalt (i dialog med elever, forældre og
lærere), men overordnede principper udformes af
fællesbestyrelsen ifbm. Fællesbestyrelsens visionsarbejde.
Fællesbestyrelsen vedtager at mobiltelefoner gerne må
medbringes på Sparkær skole
Note: Vedtagne principper skal ud at ligge på begge skolers
skoleport.

6.

Evaluering af skolebazar

Fællesbestyrelsen finder at idéen er god og vil gerne bakke op
om et tilsvarende arrangement.
Skolebazaren oplevedes som et inspirerende sted for lærere
internt i kommunen.
Målgruppen for arrangementet skal defineres tydeligere.

7.

Princip vedr. indsamling af penge

Skolelederen har fået henvendelser vedr. indsamlinger/salg af
diverse ifht. At rejse penge til en klasses aktiviteter.
Skel imellem forældres indbetaling til klassekasser og elevers
salg af div. for at skaffe penge til varierede aktiviteter.
Formålet med indsamlingen er afgørende
Forslag:
Enhver aktivitet hvor overskuddet går ubeskåret til eleverne kan
gennemføres.

Fællesbestyrelsen nedsætter arbejdsgruppe: Malene, Jens,

Dagsorden:

Referat:
Susanne.
9. juni fremlægges oplæg fra arbejdsgruppen

8.

9.

Godkendelse af forslag til åbne/lukkedage Mønsted SFO

Godkendt

Orientering fra dialogmøder

Formanden fremhæver:

Dialog om hvorvidt der er behov i alle de åbne timer. SFO-leder
spørges.

•

Klar udmelding om at budgettet er fastholdt frem til 2015

•

Forsøgsordning vedr. elevplaner

•

Nyt projekt: fritidsvejledere ansat/ansættes til at få flere
børn i klubber

•

Inklusion er et tema for hele kommunen

I hvilket omfang kan forældrene være aktive i
inklusionsprocessen?
Skolelederen fremhæver:
•

Inklusionsdebatten fortsættes på pædagogisk rådsmøder

Fællesbestyrelsen spørger til skolernes trafikpolitik. Der skal
udformes sådanne.
Debat om inklusionsbegrebet. Udsagn:

10. Kommende aktiviteter

•

Der skal arbejdes med inklusion både for de fagligt
stærke og fagligt svage.

•

Hvis vi fortsat gør det samme, får vi samme resultat.

Kommende møde d. 18. maj aflyses.
Næste møde er derfor 9. juni i Mønsted
Behov for kalender for begge skoler. Denne præsenteres på
mødet i august og derefter kan fællesbestyrelsen fastlægge
kommende møder.
Formandens oplæg til visiondrøftelse:
Sammenhængen mellem mission og vision:

Dagsorden:

Referat:
Begge elevråd opfordres til at byde ind i processen
Tidsplan:
Formanden sender mail i kommende uge, som besvares inden:
9. juni
9. juni foregår drøftelse ifht. Indkomne forslag til formanden.

11. Eventuelt

Fra børnehaven:
Rikke er ikke længere forælder i børnehaven efter sommerferien.
BH foreslår at suppleant kan komme med i bestyrelsen.
Fællesbestyrelsens svar:
•

Rikke bliver siddende som repræsentant for børnehaven
- derfor er der ikke behov for suppleant

•

Lene sidder som medarbejderrepræsentant - også for
børnehaven.

