Spurvelundskolen
Spurvelundsvej 16 - 5270 Odense N
Tlf. 63 75 27 00
spurvelundskolen.buf@odense.dk
EAN: 5798006606832

Skolebestyrelsesmøde
Dato:

tirsdag den 1. marts 2016 2016 kl 17-19

Sted:

Spurvelundskolen- personalerummet

Indkaldte deltagere:

Ann Roiy Delman (ARD), Mia Kjærgaard (MHK), Michael Kristensen
(MKR), Henrik Larsen (HLA), Jacob Rimmen (JRI), Louise Kirsby
Madsen (LKM), Heidi Tuemand (HTU), Vagn Henriksen (VH), Morten
Pedersen ( MP), Stefan Helming Kelstrup (SK), Kirsten Folkersen (KF).

Suppleanter:
Fraværende:
Ordstyrer:
Udarbejdet af:
Referent:
Dagsordens
nr.
485

486

487

488

489

MP, yVH, KF, Heidi Tuemand, Jakob
Ann
Ann & Kirsten
SK

Dagsorden

Referat

Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen er udsendt for sent.

Fra elevrådet
- Hvad vil vi med de
10000kr?
- Trafiktælling – hvordan
kommer eleverne i skole,
og hvordan får vi flere til
at gå/cykle i skole?
- Fastelavn/Karneval –
hvordan gik
arrangementet, skal der
nytænkes i andre typer af
arrangementer?
Drøftelse af strukturtjek
- Strukturtjek

Der planlægges flere møde med udvalgte
politikere, bl.a. Lars Havelund.
Der er ikke konsensus blandt politikerne om,
hvad der skal ske på skoleområdet.

Drøftelse af kommunikation
mellem skole og hjem
- Status på observationer
- Generel drøftelse af hvad
er den gode

Status: Vi har indsamlet alt skriftlig
kommunikation fra medarbejderne og
konklusionen er, at det er meget varieret, både i
form og indhold.
Vi ønsker strømline det, således der kommer en

kommunikation mellem
skole og hjem er.

ensartethed i kommunikationen.
Koordinering mellem skole og SFO, – så der er
sammenhæng mellem det udsendte.
En genkendelighed i hvornår det
kommer/foregår.
Der skal være mulighed for lidt fleksibilitet for
medarbejderne.
Formatet må gerne være ens som PDF.
Månedsbreve er gode – også gerne noget som
peger bagud.
Ugeplaner kan være gode i indskolingen.
Lektiebøgerne må gerne bruges mere.
Info om vigtige datoer ved skoleårets start er
rart.
Måske kursus i intra ved skoleårets start.
Intra er ikke brugervenligt!
Måske kunne eleverne en gang om ugen skrive
et fællesbrev om hvad har vi lavet i denne uge –
kan laves i en uuv. time eller lign.

Nyt fra skolen
 Økonomi
 Forårs-SFO
 Nyt om personale

490

Økonomi: Vi har brugt 2,71% (16,67/13,96)
mindre end forventet. Det endelige budget for
det kommende år, forventes klart til næste
møde.
Forårs-SFO: Teamet omkring Forårs-SFO er
kommet godt i gang. Der er 48 børn i alt, og
klasserne er derfor lukket for optag uden for
distriktet.
Personale: Karen er fastansat som lærer på
Spurvelundskolen, og starter Forårs-SFO op,
sammen med resten af teamet.
Rotationsvikarerne for John, Morten og Vagn og
er endelige kommet på plads. Fra ledelsens side
følger vi det tæt.
Ansættelsesstop udmeldt.

Der er rejsegilde om 14. dage. (Tirsdag den 15.
– kl. 14) Der udsendes invitation til
skolebestyrelsen i denne uge.
Vi er cirka en uge foran planen for byggeriet.
OBS på udsendelsen fra Susanne Crawley (15.
marts)
Nyt fra klasser og udvalg

Trafik: Der er projekteret med en løsning på
trafikudfordringerne i 2017.

Nyt fra Klub og SFO

Intet nyt

Evt.

Næste skolebestyrelsesmøde er tirsdag den 5.
april 2016.
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Der har været nogle gode artikler i skole og
forældre angående hvad der skaber en god
skoledag.
Fagdagene er en succes.
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Husk et prikke til evt. mulige kandidater til
skolebestyrelsen, pt. Har vi ingen fra 0./4.
klasse. Der kunne også være kandidater i de
kommende 0. klasser.
Ann og Kirsten laver et opslag som SK lægger
på intra.

