Samarbejdsrådsmøde d. 27.nov 2019, kl 19:00

a) Referent
•

Danyel Kraemer

b) Godkendelse af dagsorden.
•

Pkt l. bliver eventuelt, ellers godkendt

c) Godkendelse af referatet.
•

Referat godkendes

d) Siden sidst/Nyt fra skolen
Siden sidst:
• Ekstraordinært FM 4.kl. 1.10.19 ang. Trivsel, vi har iværksat trivselstiltag i samarbejde med PPR
• 24.10. spil dansk 4. -6. kl. Søndertorv
• 3. klasserne har haft tillægsundersøgelser fra dansk sundhedstjeneste
• Indskrivning: pt 27 elever
• 4.11. info møde SL omkr. Rapporten mht. Skoleforeningens økonomi
• Buster alle klasser 4. og 5.11.
• 7.11. Alle medarbejdere tjenesteligt møde omkring datasikkerhed
• 18.11. FB får besøg fra Aalborg, nordisk møde i samarbejde med Bh, evalueringskultur
• 19.11. 4. -6. kl. teater COH
Kommende arrangementer:
• 29.11. 9 – 10.40 Klippedagen
• Julefester 4. og 5.12.
• 9.12. kl.17.00 byggeudvalgsmøde med Lars K.
• 20.12. sidste skoledag
• 6.1.20 1. skoledag
• 22.1. 18.30 FM alle mht. UngGenforening Skibet Skole på besøg
• 27.1. SF, DT, FB til Vejle, fordele elever
• 31.1. evalueringsskemaer uddeles
• 21.2./ eller 24.2. fastelavn sammen med BOU-huset
• 25.2.20 Schilftag, alle lærere til tjenesteligt møde ang. Evalueringsskemaer
• 4.3. skolekor-stævne 4. og 5. kl
• 11.3. Stort FM med valg
• 16.3. samarbejdsrådsmøde
e) Byggeri, status
•

Morten er med som lærerrepræsentant i byggeudvalget. Møde 9.12.2019 kl. 17:00. Der blev
udarbejdet et koncept fra skolens lærere, som sendes ud til SR.

•

Der kommer firma Lübke d.4.12.19, for at tage jordprøver/ Sondierungsgutachten/
Bodengutachten.

f)

•

VVS er bleven målt op i sommerferien.

•

Kontrolmåling af ”Bestand”/ tegningerne , Arkitekturbüro Tod&Bahnsen er iværksat
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•

Der er allerede en god kontakt til eleverne nordpå (Vejle). Der er tænkt en forældreaften
vedrørende emnet den 22. januar 2020 18:30.
FB har sendt datoer ud til både d.22.1.20 og stort forældremøde d.11.3.20.

g) Mobiltelefoner
•

2016 blev der besluttet principper til brug af mobiltelefoner. Lærerne vil gerne skærpe
reglen: forslaget er, at mobilen er slukket på matriklen.

•

Måske kunne reglen gribe fra det tidspunkt, gårdvagten er på. (7:50)

•

Samarbejdsrådet besluttede: Ingen mobiltelefoner fra kl. 7.50 på skolens matrikel

•

Simon kender til en referent fra DK der kunne tage emnet op både ud fra forældre- og
elevperspektiv. Simon undersøger om det kan komme med som et punkt til det store
forældremøde i marts.

h) Fællesrådsmøder
•
i)

Forældrefonden
•

j)

Se protokollen

Ingen forandring, ingen ansøgninger.

Opfølgning fra den 18.09.2019
•

Godt møde med BoU-huset.

•

Lektier var et hovedemne

•

Fællesarrangementer, fastelavnsfest og UngGenforening

•

UngGenforening2020: 1.-2. klasse – BoU-huset

•

samtykkeerklæring
o

Samarbejde iht. ”opmærksomhedsbørn/-klasser)

k) Formandens punkter
•

Fællesevaluering af de obligatoriske prøver.
o

Skolen hhv. faglæreren kontakter de respektive forældre, hvis der er signifikant
afvigende resultater.

•

Forældreundersøgelse?
o

Emnet blev drøftet bredt og de forskellige holdninger vendt. Der er mere en
stemning for at fremhæve skolens klageprocedure. Der er ellers en meget åben
struktur i skolen og den direkte kommunikation ønsket.

l)

Eventuelt
•

SBV-konkurrence.

•

Hourofcode.org

