SKOLEBESTYRELSEN

Onsdag den 18.09.2019
STED: Snejbjerg Skole, mødelokalerne TID: 18.30 -21.00

SNEJBJERG SKOLE

Fmd. initialer: JM

Til stede:
Kristine Andsbjerg (KA), Trine Hvidberg
Kryger-Jensen (TJ) Tanja Wøldike Møller
Madsen (TM), 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)
Afbud: Josefine Brix, Camilla Bjerg
1. Temadrøftelse

Oplæg om idrætsskolen og baggrunden herfor.

En aktiv skole – idrætsskolen

Begrebet idrætsskole blev drøftet.
Bevægelse i undervisningen er fortsat en del af den almindelige
Hvad er det vi gør nu i forbindelse med at undervisning.
kalde os idrætsskole?
Opdatering af folderen vedr. idrætsskolen.
Drøftelse omkring dette,
I SFO’en er der bevægelsesmulighed i hallen hver eftermiddag.
Her startes der et samarbejde op med SSGI for at prøve
forskellige idrætsgrene af.
2. Princip omkring Skolefritidsordning Eksempel på principper fra andre SFO’er blev vist og drøftet.
SFO.
Input til princippet:
Orientering og grundlæggende drøftelse
Beskrive hvordan samarbejdet ml. skole og SFO foregår.
omkring princip for SFO.
Den digitale dannelse. Fx princip om at bruge skærm til en
Ledelsen klædes på til at udarbejde forslag læringsaktivitet.
til princippet.
Afhentning.
Tages op på senere møde til beslutning.
Idrætsskolen skal afspejles.
Beskrivelse af aktiviteterne.
Bilag:
Lektielæsning/lektiecafé - kunne tænkes ind sammen med
Eksempler fra andre skoler.
’stilleområde’
Forældresamarbejde.

3. Kirkely-udvalget.

Ledelsen udarbejder et udkast til princip.
Kirkely-udvalget planlægger et arrangement/foredrag i
fællesskab med Engbjergskolen og kirken samt et
julearrangement ’De 9 læsninger’
Fx har der et år været et foredrag om skilsmisse, digital dannelse
v. Børns Vilkår.

Vi har haft Mette Helene Kirk siddende
som Snejbjerg Skoles repræsentant i
Kirkely-udvalget.
Kirkely-udvalget er et samarbejde mellem
menighedsrådet, Engbjergskolen,
Kristine Andsbjerg er valgt til Kirkely-udvalget.
Snejbjerg Skole mm?
Der har været et årligt forældrearrangement, som er planlagt i
Kirkelyudvalget.
Valg til udvalget.

4. Opsamling fra forældremøder.
Giver deltagelsen på forældremøderne
anledning til emner/temaer, der skal
drøftes i løbet af året?

5. Opsamling vedrørende trafik
omkring skolen.

Trafik har været en stor del af forældremøderne.
Der er et ønske om at få etableret fortov og cykelsti langs
Nørretanderupvej.
Skærmtid i SFO har fyldt på forældremøderne i 0.-4. klasse.
SB-medlemmerne oplevede en lidt hård, grov tone overfor
pædagogerne i SFO’en til forældremødet. Oplevelsen at nogle
forældre har svært ved at skelne mellem hvad der skal med på et
forældremøde kontra en forældresamtale.
Ros til medarbejderne fra SB - de gør det rigtig godt og
professionelt på forældremøderne.
Nogle SB-medlemmer har været morgenpatrulje og talt med
elever og forældre om god og sikker morgentrafik.
Det kan godt tåle en gentagelse på et tidspunkt.

Der har været udlevering af flyers ved SBmedlemmer et par morgener og på
Kontakt til forvaltningen vedr. mulighed for at få lagt fliser hen
forældremøder er oversigtskort omkring til molokkerne. Muligheden bliver undersøgt på forvaltningen.
trafik vist.
Kristine har haft kontakt til borgerforeningen, der gerne vil
Lillian Krarup har haft kontakt til
mødes med SB.
forvaltningen omkring forlængelse af
fortov ved Molokkerne.
OBS på fortovet, hvor nogle har set biler køre ud.
Der har været kontakt til
Ide: streger /nudging på cykelstien.
borgerforeningen.
Se Engbjergskolens cykelbane.
Opsamling vedrørende punktet.
Forældrehenvendelse omkring usikker skolevej. Vi bringer
ønsket om cykelsti/fortov langs Nørretanderupvej med videre.
Bilag:
Forældrehenvendelse omkring usikker
Skilt med trafikretningen fodgænger kunne sættes op efter
skolevej.
indkørsel fra Snejbjerg Hovedgade.
Trafikudvalget indkaldes til møde med Borgerforeningen.
Lillian indkalder.
Måske skal der inviteres en med fra Vej og trafik.
6. Næste skolebestyrelsesmøde er fælles Engbjergskolen foreslår, at vi drøfter lektiepolitik til det fælles
bestyrelsesmøde med Engbjergskolens SB.
-hvornår giver det mening at have lektier for
bestyrelse.
-hvad siger forskningen om det at have lektier
Mødet foregår på Snejbjerg Skole, så vi er
værter for mødet.
Forslag:
Forslag til emner på mødet, drøftelse
Digital dannelse i skole og SFO.
omkring formen og indhold.
Mobilpolitik.

7. Budget 2020 Herning Kommune mm
-

Gennemgang og orientering
vedrørende budgetarbejdet i
Herning Kommune 2020-2023,
herunder høringsskrivelse
vedrørende budget 2020.

Brian gennemgik udkastet til de overordnede rammer for
tallene i budget 2020.
Målet for Børn og Unge
-alle børn skal være en del af fællesskabet
-alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Der er fokus på fravær i den kommende periode. Man har et
De sidste to punkter under
ønske om at få kurven knækket og få fraværsprocenten ned
økonomi udskydes, hvis vi kommer omkring 3,8. Et nyt skolevægrings-fraværsprojekt er sat i søen i
til at mangle tid.
en to-årig periode. Dette projekt er Snejbjerg Skole en del af.
-

Økonomi Snejbjerg Skole
Økonomiudskrift, samt hvordan får
skolen tildelt penge til driften.
- Økonomi Snejbjerg Skoles SFO
Økonomiudskrift samt hvordan får
SFO tildelt penge til driften.
8. Referat, opfølgning fra sidste møde,
siden sidst, orientering og meddelelser.
- ansættelser på vej.
- Tour de bestyrelse 281019
- Status på kantinen, herunder SFO

Skolen har i dag indsendt høringssvar.
Brian gennemgik økonomiudskriften for Snejbjerg Skole og
Snejbjerg Skoles SFO.
Økonomien ser pt fornuftigt ud.
Barselsvikar for børnehaveklasseleder er opslået. Der er mange
ansøgere.
Der er netop ansat en barselsvikar i SFO’en pr 30. september.
Tour de bestyrelse er et arrangement på Rådhuset for
bestyrelsesmedlemmer, hvor man kan melde sig til forskellige
workshops. I år er det d. 28. oktober.
Vi møder talstærkt op fra Snejbjerg Skoles bestyrelse.
Status på kantinen:
Der er kommet håndsprit ved salatbaren.
Blue Kjeld - ikke smart. Der er koffein i.
Det opleves ikke, at der er kommet grovere meltyper ind.
Lillian indkalder til møde i kantineudvalget. Mads kobles med i
udvalget og SFO-maden tages med på dagsordenen.

9. Eventuelt.

10. Næste møde.

Maden i SFO’en. Der er stor utilfredshed med det hos
forældrene. Der er 48 børn tilmeldt ordningen.
Det er besluttet, at forsøge ind til jul med ordningen.
Skygge på legepladsen.
Ønske om at etablere et udvalg, der kommer med et forslag.
Punktet sættes på til næste SB-møde.
Tirsdag d. 22. oktober 2019 kl. 18.30-21.00

