Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 22-08 2016.
Sted: Skrillingeskolen.
Tid: kl. 19.00-21.00
O:orientering; D:drøftelse; B:beslutning
Punkt

Status/tid

Indhold

Beslutning

1.

O.
19.0519.15

Nyt fra ledelsen

Skolen er kommet rigtig godt fra start. God
stemning og energi blandt elever og
personale.
Det er vigtigt at skolen opfylder kommunens
krav til IT sikkerhed. Middelfart Kommune
arbejder på at beskrive hvilke krav vi skal
stille til en IT platform, idet skoleafdelingen
skal have ny platform.
Vi skal have lavet en ny trivselsundersøgelse
for personalet her i efteråret.
Vi har ansat 2 nye ny-uddannede lærere, Emil
er ansat i ungdomsafdelingen og Lone
Sommer i indskolingen. Vi har også ansat ny
pædagog Lone Sørensen til A1 klassen.
Skolens nye hjemmeside er kommet op at
køre. www.skrillingeskolen.dk
Vi skal afholde FN´s handikapdag sammen
med Østre Skole d. 1/12.
D. 4/11 skal alle personaler på
grundvidenkursus i Neuropædagogik fra kl. 14
til 19. Vi skriver ud til forældrene, at hvis det
er muligt, må de gerne hente deres børn kl.
14 den dag.
Skrillingeskolen er kommet med i et projekt
omkring internationalt samarbejde. Det er et
af kommunens progressionsmål. Vi tilbyder 4
forskellige kurser, alle med afsæt i
undervisning i praksis- og
anvendelsesundervisning naturen.

2.

D.
19.1519.25

Drøftelse af seneste nyt
fra skolen og sfo.

Den 13. September deltager skolen i
specialskolerne på Fyns idrætsdag i Nyborg.
Vi har indlagt 2 fordybelsesdage i dette

3.

O.
19.2519.35

Nyt fra skolebestyrelsen.

4.

O/D/B

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

5.

D:
19.3519.45

Fordeling af forældremøde
mellem skolebestyrelses
medlemmer.

skoleår til hver faggruppe. For eksempel skal
pædagogmedhjælperne udvikle ”legekasser”
som kan bruges i frikvarterer samt i
understøttende undervisning i motion.
Skoleleder Karin Munk og bestyrelsesformand
Jens Andersen har været til 2 dialogmøder
omkring progressionsmål om
børnefællesskaber samt økonomi – budget
2017.
Udsættes til næste gang

1. forældremøde
20-9-16 kl. 16.00-17.30

6.

D/B
19.4520:30

Skolerenoveringsplan:
Høring vedr. forslag til tilog ombygning af
Skrillingeskolen

Klasse
A0Michael

6-9-16 kl. 17.00-18.30

A1Jens

14-9-16 kl. 17.00-19-00

A2Lisbeth

20-9-16 kl. 16.00-18.00

A4Michael

31-8-16 kl. 16.30-18.00

B1Lisbeth

20-9-16 kl. 17.00-18.30

B3Michael

29-8-16 kl. 16.00-17.30

B6Susanne

15-9-2016 kl. 17.00-18.30

C1Jens

15-9-2016 kl. 17.00-18.30

C2Jens

15-9-2016 kl. 17.00-18.30

C3Jens

15-9-2016 kl. 17.00-18.30

C4Jens

15-9-2016 kl. 17.00-18.30
C5Jens
Bestyrelsen har gjort sig følgende tanker:
- Der skal afsættes midler til at tilrette
udearealer til elevgruppen.
- Hvis prisen for de nye bygninger skal
afskrives i skolens takster og taksterne
ikke må stige, kan pengene kun findes
ved at reducere i personalegruppen.
Dette er yderst bekymrende.
- Midler der er afsat til kunst ved
nybyggeri ønskes at være praktisk og
anvendelsesorienteret set i relation til
skolens elevgruppe.
- Det er bekymrende at alt byggeri ikke
er færdigt inden afdeling Bøgelund skal
flyttes til Skrillingeskolen. Skolen kan
blive udfordret på pladsproblemer i
perioden og med en byggeplads midt
på skolens område.
- Bestyrelsen henviser til at punkt 2 i
skolerenoveringensplanen

7.

D/B:
20.3020.45

Høring:
Budget 17.

8.

D/B:
20.4520.55

Høringssvar.
a) Progressionsmål
b) Ferieplan 18-19
c) Mål og
indholdsbeskrivelse
SFO

10.

20.5521.00

Evt. og punkter til næste
gang

”overordnede pædagogiske
beskrivelser” følges.
Høringsfrist er d. 2/9 – Karin udarbejder
forslag der rundsendes til bestyrelsen.
Debatten i bestyrelsen viser, at vi føler os
kraftigt udfordret, idet beløbet kun kan findes
i form af personalereduktioner.Jens
udarbejder første forslag til høringssvar.
a) Skrillingeskolen synes det er godt, at
der fra politisk side ikke opstilles nye
mål hvert år, men i stedet giver skolen
mulighed for at skabe ro og stabilitet i
forhold til at arbejde kontinuerligt med
progressionsmålene over flere år.
b) Ferieplan – ingen kommentarer
c) Ingen kommentarer
Pkt 4
Skolerenoveringsplan
Indhold forældremøde i foråret.

