Referat
skolebestyrelsesmøde

27.02.2017 kl. 14.00 – 17.00
Randers

Fraværende:
Repræsentanter fra elevrådet deltager kl. 14.00 – 15.00
Velkomst og præsentation af elevrådsrepræsentanterne, skolebestyrelsen samt øvrige deltagere.
-

Præsentation af elevråds-repræsentanternes temaer mv.
- Mørke
- Randers: (Mads Frederik og Ida): Motionsdag med andre skoler, weekendarrangementer for eleverne for at
styrke de sociale kompetencer, indeklima, deltager i Randers fælles elevråd

-

Drøftelser, spørgsmål og evt. svar.

Tak og farvel til elevrådsrepræsentanterne.

Godkendelse af referat:

Orientering:
Ledelsen:
Diverse meddelelser:
Gennemgang af regnskab for sidste kvartal (bilag) – årsregnskabet (bilag):
o Wivi orienterer om regnskabet. Det ser fornuftigt ud, og vi følger budgettet fint. Vi overgår til NEMøkonomi – det vil vi få udtræk fra til næste bestyrelsesmøde.
o Årsrapport: I år har vi afdraget med vores gæld med 417.000.
-

Kort orientering: Skolefesten, madordning, skolefoto:
o Skolefesten: Planlægningen er godt i gang. Der er en udfordring, da flere elever i overbygningen
ikke ønsker, at deres forældre skal med. I givet fald vil det være personalet, der skal have opsyn
med eleverne. Eleverne, som skal med uden forældre, skal hentes af forældre.
o Madordning: Madordningen fungerer fortsat. Dog skal der være mindst 30 bestillende, for at det kan
hænge sammen. Det er der ikke altid. Vi håber, det kan fortsætte, selvom der ikke er så mange som
forventet, der bestiller mad.
o Skolefoto: Der bliver skolefoto i Randers inden længe.
o Trivselsmåling med lederevaluering: Vi kan se, at der er ny organisering i ledelsen – der er noget at
arbejde med. Også i forhold til social kapital er der noget at arbejde med – det skal personalet være
med til at arbejde med.
o Vi er gået i gang med at afvikle LUS og MUS.
o Vi er i gang med trivselsmåling for eleverne.
o Der er lang sommerferie i år – fra 26-32.
o Vi er nu 152 elever – til sommer går der 15 elever ud. Vi arbejder fortsat på at få flere elever til
Mørke.
o Wivi orienterer om Erasmus-projektet.
o Wivi orienterer om de ændringer, der er lavet i forhold til 7. klasse på Randers-afdelingen. Det ser
ud til at have haft en positiv effekt.
Wivi orienterer desuden om elever i 7. klasse, der har haft vodka og lign. med i skole. Der er handlet
på det, og SSP vil blive inddraget.
o Vi er så småt i gang med årets planlægning. I morgen har vi møde med AMO/MED.

-

Orientering vedr. valg til skolebestyrelsen:
o Der er valg i efteråret 2017. Wivi og Nete laver et udspil til, hvordan det vil kunne komme til at se ud.

-

Sygefravær:
o Sygefraværet på Firkløverskolen ser ikke godt ud. Vi får hjælp af 2 konsulenter for at få minimeret
skolens sygefravær. Det skal desuden drøftes med skolens AMO/MED-udvalg.

Formand:
Brev fra forældre v/Nete:
o Der har været en forældrehenvendelse om for mange skift i forhold til kontaktpersonsfordelingen.
Det drøftes – der er fordele og ulemper ved skift. Dog er det et opmærksomhedspunkt, at for mange
skift ikke finder sted.
-

Henvendelse fra gammel elev om foredrag:
o Hun kunne godt være et emne til oplæg for elever, forældre mv.

-

Invitationer fra Skole og Samfund:
o NFS: Den 11. marts og den 1. april er der arrangementer. Janni deltager den 11. marts. Nete
deltager i Henrik Johansens reception fredag.

-

Næste skolebestyrelsesmøde bliver flyttet til d. 26/4.

Andre:
Plan for E-learningsforløb for skolebestyrelsesmedlemmer v/Janni (udsættes til næste møde)

Indkomne forslag:
Eksamen – udfordringer for vore lærere. Forslag til debat. Oplæg v/Wivi:
o Vi vil gerne lave en form for læseferie for vores elever, således at lærerne til eksamenselever bliver
friholdt til undervisning ift. elever, der skal til prøve samt forberedelse hertil.
o Skolebestyrelsen nikker til at prioritere på den måde, og vi laver et udkast til næste bestyrelsesmøde
herom.
o Læseferie kan organiseres både hjemme og på skolen. Det aftales konkret med de enkelte forældre.
De resterende elever får en anden form for undervisning i den samme periode.
-

Retningslinje for mobiltelefoner på Firkløverskolen (bilag):
o Skolebestyrelsen godkender retningslinjen for mobiltelefoner på Firkløverskolen.

Temadebat:
 Budget oplæg (udsættes til næste møde)


Kommende besparelse på Firkløverskolen:
o Vi afventer, hvad der sker.
o Nete kontakter en journalist ift. promovering af skolen.



Sociale medier blandt eleverne på skolen – hvordan? Skal der laves en retningslinje?
o Det er vanskeligt at lave en retningslinje på området, når det foregår i elevernes fritid og i lukkede
grupper. Vi kan dog inddrage SSP og informere både elever og forældre omkring det hvert år – evt.
temadebat til forældremøder.



Søgning af fonde (udsættes til næste møde)



Kørslen er kommet i nyt udbud (bilag) (udsættes til næste møde)

Beslutningspunkter:

Udvikling:
Kort oplæg om facebooksiden:
o Vi er tæt på at gå i luften, som er baseret på ”synes godt om”.
-

Status på vore udviklingsarbejder (udsættes til næste møde):
Fastlæggelse af ansvarsområder og ansvarlige: Opgaverne skal fordeles efter kompetencer. Der vælges ind
på de 3 følgende områder senest efter sommerferien: Hjemmesiden: Henrik, Michael W – Skole/hjemsamarbejdet: Janni, Nete, Ingrid, Michael L – Økonomi: Dorte, Brian
o Udviklingspunkter (skal behandles på næstkommende bestyrelsesmøde):
 Hjemmesiden: Henrik, Michael W., Kate




Åbent for tilføjelser:

Evt.:

Økonomi: Brian, Dorte
Skole/hjemsamarbejdet: Nete, Janni, Ingrid, Michael

