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Mødet begynder med en stiftende generalforsamling i foreningen SøV.

Dagsorden
Skolebestyrelsesmøde nr. 86, torsdag den 19.
november 2015
Fraværende Petra

1. Godkendelse af protokol 2 min
(Formand)
2. Godkendelse af referat 2 min
(Formand)
3. Nyt fra elevrådet 10 min
(elevråd)
4. Økonomiorientering 10 min
 Status på driftskonti
 Investering i læringsmiljø
 Anvendelse af overskud ud
over kr. 200.000
5. Arbejde med ”ro til læring”
Orientering fra ledelsen 10 min
(bilag)
6. Arbejde med princip for? 45 min
15 min pause

OK
OK

Orienteringen taget til efterretning

Ledelsen har udarbejdet en procesplan for arbejdet med at
implementerer den Ny læringskultur
Orienteringen taget til efterretning
Et emne som rør sig rigtigt meget blandt medarbejderne er en
følelse af at skolens traditioner og dermed medarbejdernes
selvforståelse er under voldsomt pres. Der nævnes hyppigt emner
som Kongelejr, Totalteater, Lejrskoler til Samsø og England,
Musikevents, Jyatlon, Motionsdagen, Skolefest, Vilde Vulkaner og
Gallafest. Listen er måske længere.
Det er alle meget fine ting, som har det til fælles, at det kræver tid at
sætte i værk. Samtidig har vi også medarbejdere som føler at deres
forberedelse er under pres.
Der er blot den virkelighed, at det ikke elementer som indgår i de
læringsmål som skolen bliver holdt op på. Hvert år bliver eleverne
målt, og politikerne lokalt og på landsplan forventer at elevernes
standpunkt rykker sig positivt i forhold til de nationale mål for alle
fag.
Jeg har meldt ud, at Kongelejr og Totalteater ikke kommer på tale i
min tid her på skolen, men spørgsmålet er hvad af de øvrige
aktiviteter som vi kan og vil fastholde og på hvilken måde det kan

ske?
På mødet begynder vi en proces frem mod at afklare hvordan vi i
fællesskab forventningsafstemmer om hvem og hvordan opgaver
kan løses.
Referat.
Der blev udarbejdet en bruttoliste over aktiviteter som ske på
skolen i dag. Den er afsæt for det videre arbejde med at prioriterer
for fremtiden. Se neden for.
7. Orientering om episode om elev
i 2. klasse 10 min

Ledelsen orienterer om arbejdet med at følge op på episoden
og tiltag for at afhjælpe og forebygge sådanne hændelser
Orienteringen taget til efterretning

8. Hvad vil vi med udeskole 15 Orientering om opfølgning på udeskole 1,0

min (bilag)
9. Eventuelt 5 min
10. Næste møde 5 min
(Formand og ledelse)

Ønsker til indhold på udeskole 2,0
Udsat
IPad

Bilag.
Kongelejr, Samsø, England, Skolefest Elevfest, Totalteater, Morgensang
Kultur-tur, Jyatlon, Affaldsdag, Skolernes motionsdag, Alle børn cykler
Lusia, Julestykke, Skolefest forestilling, Haver til maver, Interne koncerter
Gæstekoncerter, Paraplyvenner

