Referat
skolebestyrelsesmøde

30.10.2017 kl. 17.00 – 20.00
I Randers

Fraværende: Janni, Ingrid

Godkendelse af referat:
Referatet fra sidst er godkendt uden kommentarer.
Orientering:

Velkomst til nye medlemmer af skolebestyrelsen:
Henrik Nygaard, som er repræsentant for personalet på Mørke-afdelingen.
Henrik og Paulina (mulig ny forældrerepræsentant) præsenterer sig selv.
Ledelsen:
Diverse meddelelser:
Gennemgang af regnskab for sidste kvartal (bilag):
o Wivi orienterer om og gennemgår regnskabet. Vi forventer at gå i ”0”.
-

Kort orientering:
o To lærere er stoppet hos os og skal ud og prøve noget andet.
o En ny mandlig lærer er ansat til mellemtrin. I overbygningen dækker vi selv ind indtil videre.
o Vi har været på pædagogisk weekend – nogle rigtig gode dage med et godt og relevant program med tid
til motion, low arousal tilgang til konflikthåndtering og systemisk brush up.
o Kløvertidende kommer ud inden jul.
o Afdelingslederne er gået i gang med læringssamtaler.
o Vi er i gang med åben dør uge – arbejder med kollegial sparring.
o Arbejdstilsynet har bedt os lave en procedure for risikovurdering. Wivi orienterer omkring det. Det er et
internt arbejdsredskab.
o Wivi orienterer om vikarberedskabet i Randers, som har fået gode tilbagemeldinger.
o Der er kommet en ny direktør for børn og skole, Michael Maaløe.

-

Sygefravær - gennemgang af fraværet:
o Sygefraværet viser en stigning i vores samlede fravær.
o Wivi har været til møde på kommunen omkring fraværet, som skal nedbringes.
o Korttidsfraværet er på vej ned.
o Langtidsfraværet topper lige nu, men det skulle gerne snart dale, da vores medarbejdere er på vej tilbage.
o Wivi orienterer om skolens nye tiltag vedr. fravær.

-

Datoer for næste skoleårs skolebestyrelsesmøder:
o
11.12.17, kl. 17.00 – 20.00 i Mørke - julemødet
o
26.02.18, kl. 14.00 – 17.00 med deltagelse af elevrådsrepræsentanter i Randers
o
23.04.18, kl. 17.00 – 20.00 i Mørke
o
11.06.18, kl. 17.00 – 20.00 i Randers

Formand:

Nete orienterer om en henvendelse fra en forælder, hvis barn er kommet på Facebook, selvom der ikke foreligger
tilladelse. Vi skal skærpe opmærksomheden på, at det ikke kommer til at ske fremover. Vi skal leve op til reglerne.

Nete deltog i det byrådsmøde, hvor udviklingsplanen blev stemt ind.

Nete har været sammen med styregruppen vedr. høringsbrev på økonomien. Lærerforeningen ville ikke anerkende
skolebestyrelserne som netværk og ønskede derfor ikke at være sammen om et høringssvar.
Andre:
Plan for E-learningsforløb for skolebestyrelsesmedlemmer: Første gang den 30. oktober 2017 ved Janni
o 1. modul er gennemført og bestået.

Indkomne forslag:

Temadebat:

Udviklingsplan for specialområdet.

Opfølgning på visionsseminaret

Hvad skal vi arbejde med næste skoleår?

Åben skole: Hvad vil vi med udeskolen – retningslinjer. (Bilag)
 Vi skal have lavet principper for åben skole på Firkløverskolen
 Evt. kan det indgå, at vi skal samarbejde med virksomheder, foreninger mv. i
nærområdet.
 Evt. kan der være et princip om, at der på alle klassetrin kan indgå erhvervsbesøg.
 Vores principper om lejrskole.
 Brobygger mellem vores elever og foreningslivet.
 Bindeled til samfundet med henblik på almen dannelse.
 Kendskab til Firkløverskolen som skole – vi er et af de få steder, hvor børnene er
inkluderede.
Wivi og Lene laver et oplæg til principper for den åbne skole. Det godkendes på næste møde.
o

o

Skolevægring

o

Vidensdeling

o

Faglighed og selvhjulpenhed

o

Vedr. skolemad har vi fået en ordning med skolemad.nu, hvor maden til os leveres af Romalt Hallen.
Det er meget børnevenlig mad. Det gælder både Randers og Mørke.
Ovenstående er forslag, som vi kan tage beslutning omkring

Beslutningspunkter:

Udvikling:

Åbent for tilføjelser:
Firkløverskolens antimobbepolitik:

Antimobbepolitikken er vedtaget.
Skolebestyrelsen ønsker i den forbindelse at lave et forældrearrangement:
Det undersøges, om og hvornår SSP kan komme og fortælle om mobning mm. – både i forhold til forældre og
elever. Det tages op på mødet i december. Ulrik undersøger dette.

Evt.:

