SKOLEBESTYRELS

Mandag den 02.12.2019
STED: Snejbjerg Skole, mødelokalerne TID: 18.30 -21.00

EN

Fmd. initialer: JM

SNEJBJERG SKOLE
Til stede:
Kristine Andsbjerg (KA), Trine
Hvidberg Kryger-Jensen (TJ) Tanja
Wøldike Møller Madsen (TM),
Vi starter med lidt mad i anledning af julen.
Mette Helene Dahl Kirk (MHK),
Jacob Melau (JM), Camilla Bjerg
(CB), Anja Møller-Vestfal (AMV),
Josefine Brix (JB), Stefan
Brændgaard (SB), Brian
Rasmussen (BR), Lillian Krarup
(LI), Mads Medom Madsen (MA)
Elevrådsrepræsentant: Marcus
Melau
Afbud: Trine, Mette Helene,
Camilla
1. Temadrøftelse fra listen

Oplæg ved Brian.
Sygefraværet blandt Snejbjerg Skoles personale har det sidste år været
Arbejdsmiljø
faldende.
At fastholde lærerne på skolen for Fastholdelse af medarbejdere: I skoleåret 17/18 var der 4, der stoppede
at skabe stabilitet i
på Snejbjerg Skole
personalegruppen – smitter af på
I skoleåret 18/19 var der ligeledes 4, der stoppede på Snejbjerg Skole.
undervisningen/ på eleverne.
Årsagerne var forskellige, dels pensionering, dels pga. job andet sted,
Kan vi arbejde med arbejdsmiljøet? en enkelt afskedigelse og én, der emigrerede.
Uddybning af sidste APV, som var en række udsagn, man gruppevis
skulle placere i tre kategorier. Herefter blev de fleste ’røde’ udsagn
prioriteret at arbejde videre med. Der blev udarbejdet handleplaner
vedr. arbejdsopgaver, temperatur på arbejdspladsen og kvalitet af
arbejdet.

2. Elevrådet

Hvordan kan SB arbejde indirekte med medarbejdernes arbejdsmiljø?
Eksempelvis ved inddragelse i udfærdigelse af principperne.
Elevrådet har et ønske om, at der kommer en lille pause mellem 1. og
2. lektion samt mellem 3. og 4. lektion. De oplever, at der er ’spildtid’
ved skiftet.
Der er et ønske om, at der skal indkøbes nogle borde/bænkesæt til
udendørs brug fx til spisepausen.
Elevrådet ønsker, at der skal være krav til vikarer.
Skadesbarometeret er nu ved at være klar til præsentation. Det
fremlægges efter nytår på en fællessamling.

3. Princip omkring
Skolefritidsordning SFO.

Princippet blev gennemgået, drøftet og godkendt.

Orientering, drøftelse og beslutning
omkring princip for SFO.
Fra sidste møde blev noteret flg.
Input:
Beskrive hvordan samarbejdet ml.
skole og SFO foregår.
Den digitale dannelse. Fx princip
om at bruge skærm til en
læringsaktivitet.
Afhentning.
Idrætsskolen skal afspejles.
Beskrivelse af aktiviteterne.
Lektielæsning/lektiecafé - kunne
tænkes ind sammen med
’stilleområde’
Forældresamarbejde.
Bilag: Udkast til princip for SFO,
samt mål og indholdsbeskrivelse.
4. Elevfritagelse – elevsygdom –
elevfravær.

Princippet sløjfes, da reglerne er udførligt beskrevet i bekendtgørelsen.

Revidering af princip omkring
elevfritagelse, da der er kommet ny
bekendtgørelse omkring
elevfravær.
Bilag: Gældende princip om
elevfravær.
5. Evaluering fælles SB-møde.
Form, indhold, bespisning.
6. Madordning i SFO.
Gennem Snejbjerghallerne har der
været en mulig madordning for
børn, der er tilmeldt SFO. Der har
været mange startvanskeligheder
og en del kritik af ordningen. I
samråd med halinspektøren
nedlægges nuværende ordning fra
årsskiftet, da kun 30 børn er
tilmeldt ordningen. Drøftelse af
alternativer til afløsning af denne
ordning.

Det var et svært emne at drøfte.
Det var godt, det fælles bestyrelsesmøde var blevet flyttet til oktober
måned.
SFO’s madordning med Snejbjerg Hallen ophører til årsskiftet.
Drøftelse af om det skal være en pædagogisk aktivitet, hvor børnene er
med til at tilberede og servere maden.
Drøftelse af forældrebetaling månedsvis pr. barn på 25-50 kr. pr
måned.
Skolebestyrelsen er positive overfor en forældrebetaling 50 kr.
månedligt pr barn. Tilmelding pr. måned til start.
Maden skal tilbydes alle børn, også hvis der er et par stykker, der ikke
få betalt.

7. Ny fællesskabsstrategi.

Det indsendte høringssvar blev fremvist.

Der er rundsendt materiale omkring
ny fællesskabsstrategi.
Der er udarbejdet høringssvar, der
er fremsendt.
Bilag. Høringsskrivelse omkring
fællesskabsstrategien.
8. Opfølgning vedrørende trafik
omkring skolen.

Udvalget har haft et fællesmøde med Borgerforeningen og sammen
indsendt et fælles skriv til forvaltningen.
Der er kommet en tilbagemelding fra forvaltningen og gruppen
indkaldes igen til en opfølgning på svaret.

Fælles skrivelse med
Borgerforeningen er udarbejdet og
fremsendt med diverse ønsker.
Gennemgang af fremsendt
skrivelse, herunder ønskerne.
9. Tour de Bestyrelse.
Tour de Bestyrelse-deltagelsen giver ikke umiddelbart anledning til
forslag til emner på kommende møder.
Giver deltagelsen på ”Tour de
Bestyrelse” anledning til forslag til
emner på kommende møder.
10. Skygge på legepladsen

Udskydes til næste møde.

Punkt foreslået på sidste møde.
Forslag om etablering af
arbejdsgruppe, der kommer med et
udspil.
11. Referat, opfølgning fra sidste Ved længerevarende sygdom forsøger skolen at finde en stabil løsning.
møde, siden sidst, orientering og
meddelelser.
Kantineudvalget har mødtes et par gange med Bjarne og forelagt
ønsket omkring en sundere profil i udbuddet. Der er udarbejdet en
- Vikarløsninger ved
samhandelsaftale. Pr 1/1 sker der ændringer. Skolen sender en
sygemeldinger.
udmelding ud til elever og forældre med en opfordring til at bakke op
- Status på kantineordningen.
omkring bestilling på godskolemad.dk
- Økonomi opfølgning Snejbjerg
Skole og SFO.
Økonomibilag er sendt ud sammen med dagsorden til selvstudie. Det
ser fornuftigt ud og forventer at det ender i et lille plus.
12. Eventuelt.
Punkt på kommende SB-møde omkring mulighed for kortere
valgperiode.
Drøftelse af billeder af eleverne på skolens Facebookside /GDPRreglerne.
13. Næste møde.
Mandag d. 27. januar 2020 kl. 18.30-21.00

