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

Skolebestyrelsesmøde
Dato:

Mandag den 29. august 2016 2016 kl. 17-19

Sted:

Spurvelundskolen- personalerummet

Indkaldte deltagere:

Henrik Larsen (HLA), Mia Holck Kjærgaard (MHK), Louise Kirsby
Madsen (LKM), Jacob Rimmen (JRI), Heidi Tuemand (HTU), Jeanette
Malling Jensen (JMJ), Mads Seneca Iversholt (MSI), Ida Solgaard
Levinsen (ISL), Bjarne Pedersen (BPE), (CF) Camilla Farlot, (VH) Vagn
Henriksen, Stefan Helming Kelstrup (SK), Kirsten Folkersen (KF)

Vi har endnu ikke valgt elever til elevrådet
Suppleanter:
Fraværende:
Udarbejdet af:
Referent:
Dagsordens
nr.
515

516

518

Ordstyrer: Jacob, Heidi
Mia, Stefan og Kirsten
SK

Dagsorden

Referat

Godkendelse af referat

Godkendt

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Skolebestyrelsen
- Kort præsentation af alle
- Vedtagelse af
forretningsorden for
Spurvelundskolens
skolebestyrelse. Forslag
vedlagt som bilag.
- Styrelsesvedtægt for
folkeskolerne i Odense
Kommune.
Link - HER

Jeanette: suppleant, interesseområde motion og
mobning
Mads: Barn i 1. klasse, børn i børnehaven og
vuggestuen
Camilla: Medarbejderrepræsentant og TR lærer
Vagn: Medarbejderrepræsentant og TR –
pædagog
Louise: 2 børn, interesse: Skabe en skole med
plads til alle.
Ida: 3 børn på skolen: Synes inklusion er
spændende.
Henrik: 2 børn på skolen, særlig kompetence
omkring kommunikation
Mia: 2 børn på skolen, og en som starter forårs
SFO næste år. Særligt fokus på at eleverne
bliver så dygtige som de kan, og at der er
udfordringer til alle.
Bjarne: 1. barn på skolen, 1. på kroggårdskolen
og sidder med også i bestyrelsen på Kroggård.
Interesse for børnenes trivsel.
-

Forretningsordenen er godkendt.

Husk at vi lægger materialer til jer i dueslag på
kontoret.
Pause – med indlagt rundvisning
i den nye fløj
Nyt fra skolen
 Økonomi
 Nyt om personale
 Trafik

Generelt: Meget rolig start, alle er kommet godt i
gang. Skemaerne kører fint og 0. årgang er
kommet godt fra land.
Vi har fået nye elever på 0. årgang samt en i 4.
klasse.
Indvielsen gik rigtig godt. Skolen har bidraget
med lidt ekstra økonomi til arrangementet

519

Økonomi: Tallene ser fornuftige ud, er er 0,5 %
under vores forbrug og vil køre over forbrug de
næste 2 mdr. grundet KFo g MPs feriepenge,
samt indkøb.
Nyt fra personale, CP og BH er kommet godt i
gang
Seniorer i skolen: vi har nu 5 seniorer – primært
i indskolingen, samt en i madkundskab.

Nyt fra Klub og SFO

SFO: Cykelskole – det har været rigtig godt.
Børnene fik også et godt kendskab til
lokalområdet, og hvor henne hinanden bor.

520
I sidste uge var der bevægelsesuge med gamle
lege – og grundet vejret også vandkamp. Der er
kommet 7 ugers studerende som følger 0.a.

521

521

Årshjul for skolebestyrelsens
arbejde. Bilag vedlagt

Indsatsteori – skolens
pædagogiske retning for det
kommende skoleår
Nyt fra klasser og udvalg
- Valg til udvalg og til
klasserepræsentanter

522

Vi skal blive bedre til at få eleverne med. Måske
kunne der findes faste punkter, hvor der er
noget for eleverne. Mia og SK kommer med bud
herpå.

Trafikudvalg:
Kontaktudvalg:
Kontaktforældre:
0.a og 0.b Jeanette og Ida
1.a og 1.b Bjarne og Mads
2.a og 2.b Louise og Ida
3.a og 3.b Jacob - Mia
4.a: Henrik og Louise
5.a og 5.b Mia – (Heidi)

6.a Henrik og Ida
Skolemad: Jeanette, Ida og skoleledelse

523
524

Høringssvar strukturtjek orientering

Mia skriver et svar.

Evt.

Husk opdatering af skolebestyrelsen på intra

