Referat - skolebestyrelsesmøde 29-05 2018.
Sted: Skrillingeskolen.
Tid: kl. 18.00-21.00 Vi indbyder til lidt mad ved elevrådet.
O:orientering; D:drøftelse; B:beslutning
Punkt

Status/tid

Indhold

Beslutning

1.

O.
19.0019.20

Seneste nyt vedr.
kommende ombygning af
Skrillingeskolen.

2.

D.
19.2019.40

Drøftelse af seneste nyt
fra skolen og sfo.
Nyt fra ledelsen.
Nyt fra de fælles
skolebestyrelser.

Ombygningen kører som planlagt og kommer
i licitation i starten af juni. Fagudvalgene har
lavet høringssvar i forhold til ønsker til
indretning.
Lisbeth er valgt som ny skolebestyrelsesformand fra august.
Skrillingeskolen har i samarbejde med Nr.
Åby efterskole igen afholdt NÅE festival – der
har været positive tilbagemeldinger fra
eleverne.
Vi har ligeledes haft forårsfremvisning og
havde besøg af forældre og bedsteforældre,
hvor eleverne optrådte og havde lavet
udstillinger.
Fra de fælles skolebestyrelser arbejdes der på
at holde et fællesmøde inden sommerferien.
Der har været ansættelsessamtaler på
lærerområdet i dag, og der er indstillet en
lærer til ansættelse.
Alle elever på Skrillingeskolen er ved at
udfylde national trivselsundersøgelse for
skoleelever.

3.

19.4020.00

Planlægning kommende
skoleår.
Timetal
Elev og personalefordeling

Omkring planlægning af det kommende
skoleår, har skolen af flere omgange fået
udskrevet elever, senest 3 elever. Dette
betyder at ledelsen skal kigge på
elev/personalefordelingen igen, lave
budgetopfølgning m.m. Det kan påvirke vores
videre planlægning. Ved et faldende elevtal
skal de faste udgifter dækkes af færre elever
og dermed bliver det en højere belastning.
Grundskema for skoledagens opbygning for
skoleåret 2018-19 er udleveret og
gennemgået på mødet. I forhold til
ungdomsafdelingen skal det aftales individuelt
med forældrene, hvis der ønskes at eleven
modtager undervisning i mere end 1400

timer.
KRAP kursus for alle personalegrupper i det
kommende skoleår.
PLC – vi skal starte pædagogisk læringscenter
op på Skrillingeskolen i det kommende
skoleår. Pædagogisk læringscenter kommer
til at bestå af et fagfagligt spor samt et
pædagogisk spor.
Handicapdag – ny procedure for dagen
gennemgået.
Tidlig matematik i børnehaverne –
Skrillingeskolen skal stå for dette projekt for
alle børnehaver i Middelfart Kommune.
Næste skoleår køber vi et kursus og
sparingsforløb for personaler der arbejder
indenfor autismeområdet.
Fælles klimauge for alle skoler i uge 39 i
Middelfart Kommune – Skrillingeskolen skal
også være med til dette i det omfang det kan
lade sig gøre.
4.

20.0020.40

Mobbepolitik. Drøftelse og
forslag til ændringer i
forhold til den nuværende
politik.

5.

20.4020.50

Evt. og punkter til næste
gang.

6.

20.5021.00

Farvel og tal til dem der
forlader os.

Referent
Jesper Boie Eskildsen

Udleveret forslag er drøftet og Karin og Linda
skriver forslag til ændringer ind i
moppepolitikken - se Medierådets
anbefalinger vedr. dette.

Stor tak til Jens og Susanne som stopper i
bestyrelsen.

