STUBBEKØBING
SKOLE

REFERAT FRA SKOLEBESTYRELSESMØDE D. 6/10 - 2015
Afbud: Ingen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat
Godkendt. Dog manglede det godkendte årshjul at blive vedhæftet.
3. Til og fra elevrådet
Toiletforholdene i 12-bygningen fungerer tilfredsstilende.
Legepatruljen bør udvides til flere klassetrin.
Ønske om ekstra bordtennisbord til 12- bygningen.
Der mangler skraldespand på ”Vænget”
Elevcomputere. Der er ikke bærbare computere til alle i afdeling 2. 6. & 8. årgang
deler. 12 nye er på vej. Debat om fremtidig mulighed for vedligeholdelse og nyanskaffelser. Afdeling 1 har ønske om flere aktivitetsmuligheder på ”Vænget” og i
skolegården.
4. Elevfravær.
Forslag til principper for elevfravær blev gennemgået.
Debat om registrering af fravær.
Principperne blev vedtaget.
5. Mål- og handleplaner for kvalitet i undervisningen med særlig fokus på læsning og afgangsprøvekarakterer.
Skolebestyrelsen skal fremsende mål- og handleplaner for kvalitet i undervisningen, til Center for Børn og Læring.
Oplægget gennemgås.
Opfordring til øget samarbejde og præsentation af folkebiblioteket.
Mål- og handleplaner tilrettes og sendes til Center for Børn & Læring.

6. Høring.
Præsentation af høringsmateriale vedr. fremtidig organisation af modtageundervisning i kommunen.
Høringsmaterialet mangler finansiering af nødvendige IT-materialer.
Orientering om lovhjemmel vedr. klasse- og hold-deling.
Tidsplan (1. jan. 2016) virker urealistisk.
Ledelsen skriver et høringssvar som sendes til skolebestyrelsen for kommentarer.
7. Meddelelser, herunder det udmeldte budgetforlig.
Orientering om budgetforlig. Højere kommuneskat reducerer besparelseskravet på
skoleområdet fra 49 millioner til 27½ million.
Gennemgang af oplægget. Stubbekøbing (Sydfalster og Eskilstrup) skal etablere
landsbyordning, hvor børnehaverne lægges sammen med skolerne.
Vi har nu smartboard i alle klasser.
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Skolernes motionsdag fredag d. 9/10.
Skolen får praktikanter fra læreseminariet.
Skolelederen har været i Polen med 11 elever fra 8. årgang.
Tur til Prag med 9. årgang i uge 44.
8. Øvrige meddelelser.
Debat om sprogbrug mellem elever og lærere.
Drøftelse af skole/hjem samarbejdet i forhold til kommunikation/dialog.
9. Evt.
Kommentar til ansættelsesproceduren i forbindelse med ansættelse af skolepædagoger oktober 2015.

