Referat
Skolebestyrelsesmøde tirsdag
den 11. september kl. 18.30- 21.00

STED: Klokkerholm Skole, lærerværelset
Husk at lave aftale med eleverne, der skal med.

DELTAGERE

Forældrevalgte:
Mikael Christensen
Malene Frølund
Heidi Selmer Pedersen
Louise Sofie Tønnesen
Birgitte Lorentzen
Rikke Marie Boe
Lisa Thorlund
Gitte Elisabeth Berg
Maj Britt Overgaard
Elever:
Victoria Engsig Christoffersen
Mille
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Medarbejdere:
Christoffer Mariegaard LBO
Rasmus Kyvsgaard
Susanne Jensen
Afbud Mette Kirkegaard-Kjær
Ledere:
Afbud Rie Dam Vineke
Helle Faber
Michael Ring
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FL
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Pia Bering
Hans Jørgen Bæk

KL

DAGSORDEN

1. Referat fra sidste møde.
Er der spørgsmål/kommentarer til
det udsendte referat

1. Referat fra sidste møde
Der var ikke nogen spørgsmål til det udsendte referat

Side 2

2. Tema.
Rundvisning på Klokkerholm Skole.
Orientering om arbejdet i K. klasserne

2. Tema
Helle Faber og Casper Bue viste rundt i
K-klasserne, Pia Bering viste rundt i
SFO’en. Der følger en rundvisning i almenskolen næste gang skolebestyrelsen
er i Klokkerholm.
Da rundvisningen var gennemført fortalte
Casper kort om hvilke elever, der visiteres til K-klassen.
Casper fortalte, hvordan undervisningen
struktureres og hvilke behov personalet
tager hensyn til i arbejdet med eleverne i
K-klassen.
Der var opklarende spørgsmål til tilbuddet i K-klassen. Der var desuden interesse for, hvilke andre specialtilbud der
findes i Brønderslev Kommune.
På baggrund af rundvisningen er der i
skolebestyrelsen opmærksomhed på
vigtigheden af at bevare K-klassen i
Klokkerholm – skolestørrelsen på Klokkerholm Skole passer perfekt til at rumme en K-klasseafdeling.
Der ønskes dog bedre rammer – f.eks.
en renovering af lokaler eller i bedste
fald en nybygning.

3. Elever.
Hvis der er valgt elevrådsrepræsentanter, så tager vi det.

3. Elever
Victoria fortalte, at elevrådet har arbejdet
med elevernes muligheder for at få en
mere varieret mad i skolen.
Mille fortalte, at de havde haft et elevrådskursus. Elevrådet har desuden også
her arbejdet med maden i skoleboden.

4. Sager

4. Sager

Udlevering af skolebestyrelsens
håndbog.

Udlevering af skolebestyrelsens
håndbog
Udleveringen foretages på kurset d.
20/9-2018 kl. 17.30-21.00 på Dronninglund Skole.

Ferieplanen til udtalelse.
Vi skal have lavet en udtalelse. (bilag)

Ferieplanen til udtalelse
Efterårsferien i skoleåret 2021/2022 ligger i uge 41 – den skal placeres i uge
42.
Skolebestyrelsen vil gerne indstille til, at
sommerferien slutter d. 8/8-2021.
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MR laver en udtalelse.
Få lavet aftale om hvor vi vil holde
Få lavet aftale om hvor vi vil holde
møde med børne- og skoleudvalget
møde med børne- og skoleudvalget.
Der er flere gode argumenter for at holde
- Forslag om vi præsenterer den
det på de forskellige matrikler.
nye aldersintegrerede indskoling i
Ombygningen i Flauenskjold
Flauenskjold, der imødekommer
K. klassens lokale forhold
fremtidens faldende børnetal
Observatorium i Hjallerup
- Forslag om at vi præsenterer dem
Faglokaler generelt
for de udfordringer vi står i med
vores faglokaler
- Forslag om at vi holder mødet på
2 skoler (Flauenskjold og Klokkerholm)
- Forslag om at vi fortæller om,
hvilke visioner i har for K-klassen,
hvor børne- og skoleudvalget så
selv kan konkludere, at der skal
ske noget med lokalerne
Vi afventer at tage en beslutning til skolebestyrelsen har været i Flauenskjold på
næste møde.
Lærernes dag.
Skal vi lave noget der. (bilag)

Lærernes dag.
Vi vil i distriktet gerne afholde medarbejderens dag – ikke kun fokus på lærerne.
Bestyrelsen skriver en hilsen til personalet. Mikael Christensen laver et udkast.

Gennemgang af princip.
Evt. revidering.

Gennemgang af princip
Principper for inddragelse af elevrådet i
skolebestyrelsens arbejde i Distrikt Hjallerup.
- Det skal tilføjes, at dagsorden og
bilag sendes elektronisk til elevrådskontaktpersonerne.
5. Meddelelser

5. Meddelelser
-

Økonomi i distriktet

Økonomi i distriktet
BÆK gennemgik økonomien i distriktet.
Den ser heldigvis fornuftig ud.
Bestyrelsen er glad for, at økonomien
ser fornuftig ud, men pointerer også, at
det er vigtigt, at skolerne ikke genererer
et stort overskud.
Økonomien kommer på igen på skolebestyrelsesmødet d. 15/11-2018.
- Forslag om at der afsættes et beløb til transport til ture ud af huset,
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så det bliver muligt at for klasser
at komme ud af huset

-

Arbejdet med den nye mobbestrategi (bilag)

Arbejdet med den nye mobbestrategi
Helle Faber gennemgik det materiale,
som læringsmiljøvejlederne Mie Kondrup
Sørensen (Hjallerup) og Berit Meng
(Klokkerholm) har lavet:
- Definition af mobning
- Mobning er et fælles ansvar
- Handleplan i tilfælde af mobning
Trivselsmålingen kan tit være en indikator for, om der findes mobning i en klasse.
Der er udarbejdet en retningslinje for,
hvordan skolerne i distriktet skal arbejde
med trivselsmålingen. Denne retningslinje tages med på et kommende skolebestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen orienteres om arbejdet.
Bestyrelsen var rigtig glad for antimobbestrategien, som de synes, er et rigtig
flot stykke arbejde.

-

Personalesituationen.

Personalesituationen
Der skal ansættes en lærer til Hjallerup
Skole pr. 1/11-2018.
Der skal ansættes en lærer til K-klassen i
Klokkerholm. Der er valgt bestyrelsesrepræsentant til ansættelsesudvalget.

Nyt fra LBO/SFO

Nyt fra LBO/SFO
LBO: De skal i gang med arbejdet omkring nye styrkede læreplaner.
Omorganisering af dagtilbudsområdet
har været drøftet i børne- og skoleudvalget. Der kommer et høringssvar ud til
forældrebestyrelserne.
SFO’erne: Det går generelt godt, og der
er gang i mange ting. Der renoveres legepladser, der er implementeret nyt ITsystem på Klokkerholm Skole ift. registrering af elever -fravær, sygdom, hentet fra SFO. Det skulle gerne spare lidt
tid, som i stedet kan bruges på børnene.

Formanden
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Mikael fortalte, at bestyrelsen har stået
for et oplæg fra en ekspert, der kender
alt til hjælp ift. elever med ordblindeproblematikker.
Oplægget blev først givet til personalet
og senere på aftenen var der også et
oplæg til forældre og elever med ordblindeproblematikker.
Det var et rigtig godt arrangement, hvor
der kunne overføres rigtig mange ting til
elevernes dagligdag.
Der var enighed om, at arrangementet
var virkelig godt 

Formanden.

Forslag om, at vi laver et arrangement i
skoletiden, hvor oplægsholderen laver et
særligt oplæg for alle de ordblinde elever
i distriktet, så de alle får hjælp fra en, der
ved hvilke vanskeligheder eleverne står
i.
Dette forslag drøftes på ledermøde fredag d. 14/9-2018.
6. Eventuelt.
Næste skolebestyrelsesmøde
onsdag den 10. oktober i
Flauenskjold.
Udgivelsesdato:

12/9-2018

Referent: MR

