STUBBEKØBING
SKOLE

REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE D. 1/9 - 2015

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat
Godkendt.
3. Til og fra elevrådet
Velkommen til nye elevrådsrepræsentanter.
Formand Maria Hansen og næstformand Tobias Pommegaard Hansen er valgt som
elevrådsrepræsentanter i SB.
Toiletforholdene i 12-bygningen blev drøftet endnu engang.
Afdeling 1 vil gerne holde en skolefest.
4. Endelig godkendelse af principper for hytteture, lejrskole, udveksling, skolerejse og ekskursioner.
Debat om finansiering. Principperne blev vedtaget, og underskrives efterfølgende
af formanden.
5. Elevfravær.
Vi vil i dette skoleår have ekstra fokus på elevfravær.
Skolelederen gennemgik statistik for elevfravær m.m. på landsplan, og redegjorde
for åbenlys sammenhæng mellem elevfravær og afgangskarakterer.
Indholdet blev debatteret.
Forslag til principper og retningslinjer blev drøftet. De vil yderligere blive drøftet
på kommende personalemøde. Punktet genoptages på næste skolebestyrelsesmøde.
6. Godkendelse af skolebestyrelsens årshjul.
Udleveret på mødet. Godkendt med små justeringer. Udsendes på mail sammen
med referatet.
7. Ændring af mødedato for bestyrelsesmødet i december.
Mødet flyttes fra d. 1. december til d. 8. december.
8. Information vedrørende etablering af modtagehold.
Skolelederen informerer om planerne om at etablere modtagerhold på Stubbekøbing Skole. Efter planen skal skole fremover modtage to-sprogs-elever til og med
7. klasse. De vil blive indskrevet i normalklasser, men i starten blive undervist på
et hold med henblik på opkvalificering i det danske sprog. Skolen forventer at få
tildelt ekstra ressourcer til brug for ekstra personale.
Der er endnu ikke nedskrevet detaljer om ordningen. Formanden efterlyser information, når forslaget bliver vedtaget.
9. Deltagelse i ”Skole og forældre årsmøde”
Der er landsmøde 20. - 21. november 2015. Ingen deltagelse i år.
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10. Meddelelser.
Fødevarestyrelsen er på besøg i boden. Der skal udarbejdes nye kostråd. Personalet skal på inspirationskursus og der bliver etableret netværk med skolebod på en
skole i Vordingborg.
Kontoret er flyttet til 3 lokaler i midterste pavillon i gl. afdeling.
Der etableres nye lærer-pædagog-arbejdspladser i den ”gamle” kontorafdeling.
Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg. Vi får et påbud om at kontrollere
akustikken i skolekøkkenet, og vi forventer, at der skal laves lyddæmpende foranstaltninger.
Udveksling i Polen 18. – 25. september 2015 med ni elever fra 8. årg.
11. Øvrige meddelelser.
Orientering om personaleafgang.
Orientering om nyansættelse af lærer.
Orientering om personalesituationen i SFO og nyt stillingsopslag.
Orientering om barselsvikariat for skolepædagog.
Der forventes afholdt ansættelsessamtaler mandag d. 28/9 2015
12. Evt
Intet

