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

Deltagere:

Uds. dato:

19. februar 2012

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.:

02/12

Mødedato:
Kl. (til-fra):

28. februar 2012
17.30 – 20.00

Sted:
Ref.dato:

Lærerværelset Sparkær

Jakob Busch (ref.)
Afbud: Jens, Bo, Rikke, Mai

Bilag:
1. Formandens bemærkninger til dagsordenen. (Internt arbejdspapir).
Dagsorden:
1.

Oplæg ved Formanden, herunder
godkendelse af referat fra sidste
møde

2.

Orientering fra Skolelederen

Referat:

Kompetenceudvikling fra centralt hold: pengene går til at udvikle
ifht. inklusionsopgaven. Der kommer et fælles oplæg i det nye
skoleår og dernæst skal det følges op lokalt på skolerne.
Begge steder har haft åbent hus, begge steder stor succes.
Elevrådene har været i Viborg sammen med Søren. Mødet gjorde
det tydeligt at elevrådene i både Mønsted og Sparkær er dygtige
og arbejder godt!
Internationalt udvalg er dannet på Mønsted. 4 lærere tager til
Bruxelles d. 20. september.
Medieudvalg er dannet i Sparkær.
Søren er kommet med i bestyrelsen i ”Skolelederforeningen”.

3.

Nyt fra elevrådene

Mønsted
Overvejer at genåbne kiosken med kold mad.
Har været til møde i Viborg, elevrådet er blevet opmærksom på at
de bliver hørt og at de har meget indflydelse.
Evaluering af Phantasien: Rigtig god uge. Alle elever havde en
god oplevelse
Elevrådet har indsamlet rigtig mange (flotte) gaver til sponsor-løb
(Afholdes den 30. marts)

Dagsorden:

Referat:
Sparkær
Har ikke haft møde siden sidst. I morgen er der møde, og der skal
kommende trivselsdag arrangeres.

4.

Økonomiopfølgning

Regnskab for 2011 er ikke modtaget endnu.

5.

Behov for fremrykning af midler til
særlige tiltag

Mønsted
Opdatering ifht. IT på hele skolen:
- Computere i alle klasser til 50 % af eleverne.
- Faglokaler udstyres med div. Digitalt udstyr/ hjælpemidler
Alle medarbejderes kompetenceudvikling

Sparkær
- Kompetenceudvikling ifht. Smartboards
- Div. Undervisningsmaterialer til flere forskellige fag

Søren skriver til skolechefen og forhører sig om muligheden for at
få penge fri til ovenstående. Formanden laver dernæst et brev til
skolechefen hvori ønskerne hægtes op på fællesbestyrelsens
vision.
Yderligere ønsker/uddybning laves på lærerrådsmøde 5. marts i
Mønsted samt midt i marts på teammøder i Sparkær
Idé: at ansætte en konsulent til at søge diverse fonde f.eks. til
udendørs musikinstrumenter, legeplads etc.

6.

Budget overgangsordning 2012

Der er overskud på Mønsted skole i indeværende budgetår.
Hvilke investeringer kan hjælpe med at løfte skolernes
inklusionsopgaver?
Ifht. Kompetenceudvikling kunne det være en idé at tage kurser
hjem til hele organisationen og evt. udbyde til andre lærere i
kommunen.
Udkast til princip vedtaget enstemmigt..

7.

Høringssvar tildelingsmodel klub

Modellen er ikke fordelagtig for mindre klubber. Der er et behov
for en grundtildeling til klubberne. Formanden laver et
høringssvar, der mailes rundt, hvorefter der kan kommenteres af
resten af fællesbestyrelsen. Dernæst sendes høringssvaret.

8.

Ledelsesorganisation

Lukket punkt

9.

Behov for justering af planer for
flytning af BH Søløven.

Enstemmig beslutning: Søren gives mandat til at informere
forvaltningen om at flytning ikke er aktuel lige nu. Sagen stilles i
bero. En flytning kan tages op senere

Dagsorden:

Referat:

10. Eventuelt

Sparkær
Bestyrelsen skal være opmærksom på, at der måske kan laves
omklædningsrum i nu nedlagte toiletter. Det vil sandsynligvis
være ret let og billigt at etablere badefaciliteter. Bestyrelsen er
positivt stemt og Søren bringer det med på næste lokal-MED i
Sparkær. Formanden laver dernæst et brev til B&U-udvalget

Mønsted
På lokal-MED i Mønsted i morgen er der et ønske om
kombimaskine til snerydning, fejning og græsklip. Der skal
undersøges om der er fordele ved evt. leasing? Eller om pengene
kan hentes i indefrosset overskud).
Lene B. kan ikke deltage i næste FB-møde. Søren tager de to
elevråds-repræsentanter fra Sparkær med op at køre.
Hygge d. 16. marts. Bowling fra 19-20 og dernæst spisning.

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:

