Skolebestyrelsesmøde d. 12.oktober 2017 kl. 19.00 – 21.00
REFERAT
MØDEDELTAGERE:
Forældrerepr.:
Mette L. Holme
René Petersen
Janne R. Madsen
Per Rasmussen
Hanne Bonde Jakobsen
Dorthe Greve
Heidi Aabrandt

Medarbejderrepr.:
Mette Steinmejer
Margit Skøtt
Elevrepr.:
Clara Bang Larsen
Sofie Brinch Petersen
Mødeleder: Mette (byttet med Janni)
Referent: Vibeke

Skoleleder:
Vibeke K. T. Munck
SFO-leder:
Lene Bøje

Punkt 1
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Bemærkninger:
Beslutning:
Punkt 2
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Bemærkninger:
Beslutning:
Punkt 3
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Bemærkninger:
Beslutning:
Punkt 4
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Bemærkninger:
Beslutning:

Punkt 5
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Praktisk: Heidi
Afbud: Janne

Godkendelse af dagsorden

(1 min.)

Alle
Kan dagsordenen godkendes, eller er der tilføjelser?
Godkendt.
Godkendelse af referat

(1)

Alle
Kan referatet fra sidste møde godkendes?
Godkendt.
Orientering fra elevrådet

(5)

Clara og Sofie

Ønske om en temauge, hvor skolen bliver lavet om til en miniby.
Der arbejdes med idéer til borgerbudget.
Byggeri

(5)

Vibeke
Vi forventer at have sidste nyt angående byggeprocessen.
Orientering.
Vibeke orienterede om, at fra uge 42 kan
pigeomklædningsrummene ikke længere benyttes.
Drengetoilettet ved kontoret skal laves om til handicaptoilet,
dette påbegyndes også i uge 42.
På P-pladsen sættes der belysning op i uge 42.
Der arbejdes på at lave fodhegn på parkeringspladsen.
Voksenpatruljen er startet, det fungerer indtil videre rigtig godt.
Åben skole

(5)

Alle
Vi har besluttet at afholde Åben Skole d. 26.oktober. Forslag til tidsrum
kl. 15 – 17.
Hvem kan deltage fra Skolebestyrelsen?
Vi er ved at udarbejde en folder om Espe Skole & Børnehave.

Bemærkninger:
Beslutning:
Punkt 6
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Bemærkninger:
Beslutning:

Dorthe deltager fra Skolebestyrelsen.
Kost i børnehave og skole – udarbejde kostpolitik?

(15)

Alle
Flere forældre har givet udtryk for at morgenmadstilbuddet i skole og
SFO er meget forskelligt.
Skal vi have lavet retningslinjer/udarbejdet en kostpolitik på Espe Skole
& Børnehave? Udvalg nedsættes?
Der blev orienteret om, hvad morgenmaden i børnehave og SFO består
af.
Vi spørger i de forskellige personalegrupper og i elevrådet, om de
tænker, at der er behov for en kostpolitik.

Punkt 7

Evaluering af skolebestyrelsens deltagelse på forældremøder (10)

Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Alle
Der har været afholdt forældremøder i alle klasser samt forældremøde i
børnehaven, og der har været SKB-repræsentanter til alle møder.
Vi skal have lavet en evaluering.
Det har været meget svingende, hvordan det har været at deltage i
forældremøderne.
Vi lægger ind i vores årshjul i august, at det skal tages op, hvad
der skal fortælles om, og på hvilke forældremøder der skal være
deltagelse af SKB-medlemmer.

Bemærkninger:
Beslutning:

Punkt 8

Kvadratmeteranalyse i FMK

Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Alle
Rapporten er udarbejdet på bestilling fra kommunalbestyrelsen som led i
budget 2017. Formålet har været at undersøge, om vi udnytter vores
kvadratmeter optimalt. Der er derfor udarbejdet et inspirationskatalog,
som danner grundlag for drøftelserne. Der er ikke taget nogen endelig
beslutning om hvilke rokadespor, som skal realiseres.
Det er væsentligt at pointere, at rapporten tager udgangspunkt i økonomi
og m2, dvs. den har ikke taget højde for eks. faglige synergier,
arbejdsmiljø osv. Kvadratmeteranalysen tages op i de lokale MEDudvalg.
Espe Skole er nævnt i rokadespor 6. (Se side 23 i vedhæftede bilag)
Kvadratermeteranalysen blev diskuteret, især rokadespor 6.
Mette udarbejder et skriv, som sendes rundt til alle i SKB, som
efterfølgende sendes til koncerndirektør Helle Vibeke.

Bemærkninger:
Beslutning:

(15)

Punkt 9

Udvidelse af Børnehaven, hvordan griber vi det an?

Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Alle
Vi får flere og flere børn i vores børnehave. Ønske om at der også skal
etableres en vuggestue.
Anlægsønske?
Lene informerede. Det kunne være ønskeligt, at vi kunne tilbyde pasning
af børn fra 0 – 13 år i vores Landsbyordning. Børnehavens lokaler er ikke
særlig tidssvarende.
Vi nedsætter et udvalg: Dorthe, Lene, René.
Vi tager det på mødet i december.

Bemærkninger:

Beslutning:

(15)

Punkt 10

Økonomi - status

Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Bemærkninger:
Beslutning:

Vibeke
Budgetforliget er i hus. Hvad betyder det for skoleområdet?
Vibeke orienterede.

Punkt 11

Forslag: Faste lukkedage i Børnehave og SFO mellem jul og nytår
samt dagen efter Kr. Himmelfart fra næste skoleår
(10)

Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Lene
Da vi i forvejen har ganske få børn de ovennævnte dage, vil det give god
mening at holde helt lukket.
Lene orienterede. Forslaget om faste lukkedage blev drøftet. Vigtigt at
melde det ud i god tid, hvad der end besluttes. Lene laver udkast til
næste møde.
Punktet tages op igen i november.

Bemærkninger:

Beslutning:
Punkt 12
Ansvarlig:

Orientering fra:

(10)

(15)

Formanden Dorthe: Dorthe har været til dialogmøde omkring sociale
medier.
SFO/Kahytten Lene: Der er sat infoskærm op i SFO’en, hvor der kører
billeder fra hverdagen; dette roser forældrene.
SFO’en har været på tur til Gåsebjergsand, naturlegepladsen.
2 studerende kommer i praktik 3 uger.
Ny studerende starter 1.december og er her i ½ år.
Legetøjsdagen er stillet i bero.
En ung pige starter i virksomhedspraktik i børnehaven.
Skolen Vibeke: Nye befordringsregler i FMK.
Der kommer også én i virksomhedspraktik i skoledelen.
Positivt resultat af trivselsundersøgelsen blandt personalet.
Medarbejderne Mette/Margit: Birgitte er blevet ny nøglemedarbejder i
forhold til IT. Ekstra ressourcer i børnehaven gør, at Birthe er med i
børnehaven frem til jul.
Storgruppen er ved at blive motorisk screenet af Gitte, ergoterapeut.
Bedsteforældredag d. 24.november.
Der har været afholdt forældremøde i børnehaven med stor opbakning.
Fagdag i skolen om USA tirsdagen efter efterårsferien.
Kulturel Rygsæk starter op på mellemtrinnet efter efterårsferien.
Andre: 6.klasserne har været med til at arrangere Skolernes Motionsdag.
Eleverne fortalte om det nye koncept, der afprøves i år.

Sagsfremstilling:
Bemærkninger:
Beslutning:
Punkt 13
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Bemærkninger:

Evt.
Alle
Spørgsmål angående LOGO. Designskolen kan ikke tilbyde hjælp.
Heidi spørger til, om der bliver behov for juice/saft i morgen til
Motionsdagen – intet behov.

Beslutning:
Punkter til næste møde: Faste lukkedage.

(5)

For dagsordenen: Dorthe Greve og Vibeke K. T. Munck

