Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 13-12 2016.
Sted: Skrillingeskolen. Vi er vært ved en let anretning.
Tid: kl. 18.00-21.00
O:orientering; D:drøftelse; B:beslutning
Punkt

Status/tid

Indhold

1.

O.
19.0519.15

Nyt fra elevrådet

Beslutning

Ny elevrådsformand deltager
Tim fortæller om (se også referat fra
elevrådsmøde den 9/12-16)
- ønsker til skolegård
- Ønsker flere toiletter deltager og bedre
udluftning.
- Ønsker mere fællesskab – f.eks. 2 fælles
idrætsdage,
fælles arrangementer afdelingsvis:
skøjtetur afdelingsvis og nogle kunne tage på
hockeytur, tur til Legoland, Leje biografen og
se film,
spilledag med *levende* spil, Odense dyrskue
Legepatrulje -store leger med de små.
Bolde, sjippetove, basket kurve, flere
rulleskøjter, flere computere,
Tanker fra Tim om at de store kommer
herind: Det er OK, jeg kender mange.
Flemming Pedel har brug for hjælp, og Tim vil
gerne.
Underlag til Bøges multibane bliver fiberbund
Ønsker en stor hal.
Der er mange gode ideer til aktiviteter, hvor
de små og store kan lave noget sammen og
lære hinanden at kende.
Det er for mange elever en udfordring at have
de lange skoledage, men Tim vil gerne have
lange dage.
Evaluering af Handicapdagen: Nogle
elever syntes at det var svært at møde Østreelever, som ikke ved, at man går på
Skrillinge. Andre syntes, at det var fantastisk
at spille fodbold med mange i hallen.
De mange mennesker virkede forvirrende, det
var for lang tid.
Forældre: Det virkede uoverskueligt og med
for lidt plads. Kaotisk. Kunne måske

holdes/spredes ud nede i byen, så flere kan
se det.
Lang dag for eleverne – nogle fra kl. 11 –
16.30. Der kunne laves aktiviteter for
eleverne i ”ventetiden”.
Meget flotte udstillinger
Måske skulle der byttes rundt på hallerne, så
udstillingerne er i den store hal.
2.

D.
19.1519.20

Drøftelse af seneste nyt
fra skolen og sfo.

Julearrangement i ungdomsafdelingen:
Udstillingerne kunne hurtigt besøges, så der
kunne evt holdes et lille ”forældremøde”
UU, Munkegården, STU var der fra kl 16 -17.
Derefter kunne udstillingerne ses. Derefter
sandwich i klasserne. Arrangementet er
afslutning på projektugen, så nogle elever er
udfordret ved at have arbejdet så intenst hele
ugen og så skal være klar til så stort
arrangement.
Der har også været julefester i A og B.
Disse forløb fint med dans om juletræ, besøg
af julemand med godteposer.
Der undersøges nærmere omkring kortere
skoledag.
Flere elever i Udskolingen har været i praktik
og på besøg på forskellige værksteder og
virksomheder og fremtidige
uddannelsestilbud. Der er holdt
udskolingsnetværksmøder for 9. kl elever.
C5 har haft projekt om unge og økonomi,
besøg i Middelfart Sparekasse.
Nyt: Morgensamling hver tirsdag på
Bøgelund, og C1 står for det.
A-afdelingen har haft juleemneuge på tværs.
Onsdag den 14/12 besøg af 8 politihunde.

3.

O.
19.2019.45

Nyt fra ledelsen

Udfordret på økonomien: Manglende indtægt
fra STU, manglende finansiering af eksterne
opgaver/undervisning ud af huset, kun 1 ny
skolestarter og 12 elever går ud.
Lige nu 2 nye elever ind. Der bliver en
besparelse på lukning af Bøgelund.
1 pædagog har søgt nye udfordringer. 2 nye
pædagoger ansat.
IT: Skolevæsenet er udfordret – skærpet
opmærksomhed på at sikre personfølsomme

4.

O/D/B
19.4520.05

Oplæg ved Jens:
Vi skal lave principper for
skole/hjem samtaler.

5.

D/B
20.0520:30

Seneste nyt vedr.
ombygning af
Skrillingeskolen.

6.

D/B:
20.3020.55

Forældremøde til foråret:
En ide kunne være at tage
udgangspunkt i temaet:
Hvordan kan vores
elever/børn få et godt
fritidsliv?
Vi kunne indbyde
støtteforeningen – og se
om den kan være en
medspiller i dette.
Ligeledes kan indbyde
Parasport Danmark.

oplysninger og have de rigtige systemer at
arbejde i. Personalet arbejder professionelt
med det, trods kort deadline.
Trivselsmåling i oktober: Sammenligning ml
2013 og 2016. 2016 er bedre.
3 typer spørgsmål: ForvaltningsMED scorer
ikke så godt.
Ordet RETFÆRDIGHED skal belyses nærmere
– hvad tænkes der.
Udsættes
I stedet kigger vi på ”Dagsordenen” for
dialogmødet i morgen den 14/12.2016.
Skolebestyrelserne har været inddraget i
indholdsudvælgelsen til dagsordenen. Der er
brug for ro på området.
Vi er 3 uger foran tidsplanen idet vi startede
forrige weekend med udgravninger, hegn
mm.
Der er nedsat nogle udvalg, som løbende
arbejder med opgaverne. Der kommer
oversigtsplan over tidsforløbene.
Særlig sensitive børn: Der er noget af det i
os alle, så det vil være relevant.
Marts/april
Støtteforeningen kan evt. lave en aften, hvor
temaet kan være ”Fritidslivet”

En anden ide kunne være
”Sund kost/ernæring”

7.

20.5521.00

En tredje ide er ”særlig
sensitive børn”
Evt. og punkter til næste
gang

2. februar 2017
Principper for skole/hjem samtaler

