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

Skolebestyrelsesmøde
Dato:

tirsdag den 5. april 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).
Plus elever.

Suppleanter:
Fraværende: HTU
Udarbejdet af:
Referent:
Dagsordens
nr.
494
495

496

Ordstyrer:
Ann & Kirsten
SK

Ann

Dagsorden

Referat

Godkendelse af referat

Godkendt

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

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?

-

-

-

497

Skolebestyrelsesvalg
- Skolebestyrelsesvalget
trin for trin
- Valgmødet den 2. maj
- Hvordan får vi gjort
kandidater interesserede
i stille op?

-

-

Målmandsfelter på multibanen og
ostefelter.
Vil gerne have kernehuset igen. Det er
dog svært at finde ressourcerne til det,
ellers skal det nytænkes. Ledelsen kan
udfolde rammerne så bestyrelsen kan
arbejde fremadrettet med muligheden.
KF/SK skriver ud herom.
Karnevalet var rigtig godt, måske kunne
det også være dejligt med noget
julehygge. Bl.a. noget juleklip for
forældre/bedsteforældre.
Der arbejdes med trafiktælling når MP
kommer retur.
KF gennemgår tidsplanen (se bilaget)
Der skal vælges 5 stk., 2 faste
medlemmer, og 3 supl.
Til valgmødet 2. maj kommer LKM, JR,
HLA, ARD (Michael kommer måske – vil
melde tilbage).
KF/SK får koordinatorerne til at skrive
hjem til klassen i f.eks. ugeplanen eller
lign ang. valget.

Næste skoleårs planlægning
- Årgangsteam
- Fuglehold
- Ressourceteam
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Årgangsteams er så småt på plads, vi skal ikke
afskedige eller ansætte medarbejderne.
Ressourceteamet vil i fremtiden lave flere
turboforløb, vi er dog ikke på plads medform og
omfang endnu – mere info herom følger.
-

Skolebestyrelsen bakker op omkring
fugleteamets oplæg omkring fremtiden
for fugleholdene.
Der indkaldes til et fælles forældremøde
her. Mødet har fælles opstart, og efter
følgende går forældrene ud klassevis.
ARD, MKR, MHK – evt. Henrik
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Nyt fra skolen
 Økonomi
 Forårs-SFO
 Nyt om personale
 Kvalitetssamtale

Vores forbrug er 3,31% mindre end forventet.
ForårsSFO går rigtig godt
Der kommer info om kvalitetssamtalen, om hvad
der skal sættes i værk i forhold til samtalen.
Personale: KF går på pension med udgangen af
september 2016.

Drøftelse af henvendelse fra
menighedsrådet.
500

-

Nyt fra klasser og udvalg

-

501
-

Nyt fra Klub og SFO

-

502
Evt.

Der skal være et fællesmøde mellem
sognerådet og skolebestyrelsen, i
forbindelse med et nyt layout på
sognebladet, og på skolens side i bladet.
Mødet bliver d. 10 maj – sommerfrokost
rykkes til 14. juni, kl 18.
Kirkens oplæg den 10. maj rammesættes
til 30 min, Kirken kommer med et oplæg.
Der er et forældrearrangement på 5.
årgang. Det er et arrangement med et
fagligt indhold og socialhygge i form af
fællesspisning.
Trafik: Der fremlægges en løsningen på
udfordringerne med at krydse Beldringe
vej omkring sommerferien.
Klubben har en tur til bonbon land, alle
pladser er optagede.
Ny ændring i klubstrukturen er undervejs.

Næste skolebestyrelsesmøde er tirsdag den 10.
maj 2016.
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Skal vi være mere synlig omkring mærkedage,
antimobbedag. F.eks. via facebook ?.

Der er indvielse af nybyggeriet 11. august kl. 12.

