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

Skolebestyrelsesmøde
Dato:

tirsdag den 10. maj 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).
Jeremy Dean, Næstformand menighedsrådet Allesø/Næsbyhoved
Broby Kirker og Mikkel Burchardt, organist Næsbyhoved Broby Kirke

Suppleanter:
Fraværende:
Ordstyrer:
Udarbejdet af:
Referent:
Dagsordens
nr.
504

505

506

Elever, MP, HTU
Ann
Ann & Stefan & Kirsten
SK

Dagsorden

Referat

Godkendelse af referat

Godkendt

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Sognebladets faste layouter Uffe
Nissen stopper som redaktør af
Sognebladet med udgangen af
2016. Menighedsrådet vil derfor
gerne retænke bladet.
Jeremy Dean og Mikkel
Burchard vil drøfte eventuel
fælles kommunikation via
sognebladet med
skolebestyrelsen.

Den nye skolebestyrelse forholder sig til,
hvordan det fremadrettede samarbejde med
kirken omkring sognebladet.
Skolen har godt samarbejde med
menighedsrådet/kirken omkring bl.a.
sorggrupper, sognegård, juleafslutning med
mere.
Skolens ledelse anbefaler at samarbejdet
fortsætter og at eleverne bidrager med relevante
artikler.

507

Timefordelingsplan 2016- 2017 Godkendt
Punkt til beslutning.
Bilag bliver eftersendt.
Der ønskes en generel drøftelse af, hvordan
skaber vi en skole både for fagligt stærke og
fagligt udfordrede elever med de timer som til
deles.

508

Skolebestyrelsesvalg.
Valgmødet den 2. maj.

Pt tegner der sig et fredsvalg. KF melder ud
herom og der skal aftales et konstituerende

509

Status fredsvalg/kampvalg
Aftale dato for konstituerende
møde inden sommerferien.

møde torsdag d. 9. juni kl. 17:00 – 17:30

Ansættelse af ny skoleleder

Der inviteres til et møde midt i juni, til dialog
omkring lederprofil og stillingsopslag.

Hvordan får vi flere børn til at
cykle eller gå i skole?
 Gåbus
 Cykel-sommerskole SFO
 Cykel-score
 Projekt ”Fremtidens
trafikanter”

Gåbus: Der etableres gå bus efter
sommerferien. Det bliver 5. klasserne som står
for det. Der kommer mere info om det senere.
Forældreopbakning til projektet er vigtig.
Cykelsommerskole: Kommunen tilbyder en
række aktiviteter i SFO’en i sommerferien.
Cykel-score: Flere skal cykle, eleverne får en
chip på cyklen som tæller hvor mange som
cykler, og hvor ofte – x antal bip gør at eleven
deltager i en konkurrence.
Fremtidens trafikanter: et innovativt projektet på
5. årgang, som i samarbejde med konsulenter
løser de trafikale udfordringer omkring skolen.

510

Ide – kan der laves en cyklebus ala gåbus fra
Allesø.

511

512

Nyt fra skolen
 Økonomi- bilag vedlagt
 Skoleårets planlægning
 300.000 kr. til udearealer

Budget godkendt

Nyt fra klasser og udvalg

5.a: Forældrearrangement info, spisning og
fremlæggelser fra eleverne.

Nyt fra Klub og SFO

Klub: BonBon-land,
SFO: Der arbejdes sammen med UCL omkring
børns brug af medier/IT.
Der er mange børn, og vi glæder os til mere
plads.

Evt.

Næste skolebestyrelsesmøde er tirsdag den 14.
juni kl 17 på Restaurant No. 61, Kongensgade
61, 5000 Odense C.
Meld venligst tilbage til Kirsten om du deltager af
hensyn til kuvertbestilling.

513

514

Husk indvielse af tilbygningen torsdag den 11. august 2016!

