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

Skolebestyrelsesmøde
Dato:

Tirsdag den 20. september 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, Anne Kirstine Kajberg Riis (SR), Stefan Helming Kelstrup
(SK)

Suppleanter:
Fraværende:
Udarbejdet af:
Referent:
Dagsordens
nr.
525

526

527

Ordstyrer: Mia
Mia og Stefan
SK

Dagsorden

Referat

Godkendelse af referat

Afbud Jeanette, Ida og Louise
Referat sendes rundt.

Godkendelse af dagsorden

Ok

Deltagelse af elever på
skolebestyrelsesmøderne

3. oktober – Mia deltager på elevrådet.
Punkter til børnene som de kan vende
efterfølgende.
Sundhedsprofilerne – oplagt emne at eleverne
forholder sig til den undersøgelse. Den kommer i
november.
Den varierede skoledag. Hvordan oplever
eleverne det. Eleverne skal interviewes.
VI hiver nogen af de ældste børn fra elevrådet
ud til en snak, da spørgsmålene er ret svære at
svare på.
• Skolehjemsamtalerne.
• Trafik i april
Er også emner til samtaler.
Marie 6. kl. og Sune Emil 5. kl.
Astrid sup.og Anna F sup.
Børnene har sikkert også nogle emner.
10.000 kr. som børnene kan arbejde med at
bestille

Sommerfest beløbet bruges som donation til
ture og lign. (på samme måde som SP-venner)
OBS på 4. klasserne -

Strukturtjek
Omprioriteringsbidrag

40,4 mil besparelse – forslag på 39,9. mil:
Indeholdende omprioriteringer på
Forbyggende felter – tidlige indsatser –
sprogstøtte - Ændring af Klub tilbud til et SFO2
tilbud.

528
Afventer om disse ideer tages af bordet –
afventer kommende forhandlinger.
SK informerer SKB når vi ved mere om hvad vej
pilen peger.
Pause
Trafik
• 5. årgangs trafikprojekt
• Status

5. klasse er i gang med ideer – via projekt. Er
ikke færdige endnu. Vi afventer deres forslag til
trafikændringer.
Bhv skriver ud til forældre. En opstrammer i
forhold til IKKE at køre i skolegården og hente
og aflevere.
SK: opfordring til at forældre ikke benytter
parkeringspladser til aflevering. Der er farligt,
da børnene cykler bag bilerne til skole.
Opfordre børnene til at parkere cykler
hensigtsmæssigt i forhold til hvilken vej de
ankommer til skolen.
Møde med Connie, SK og Mia til en snak om
muligheder.

529
Overgang Spurvelundsvej.
Der arbejdes med at der skal være en afklaring
inden årsskiftet og så skal der etableres i foråret
2017.
Evt. vælge at der kommer mulighed for Kiss and
ride ved vendepladsen. Vigtigt at vi venter med
at melde noget ud, til vi har en afklaring hvor 5.
klassernes ideer implementeres.
Et skriv omkring hvad der er på spil sendes ud.
Afsender fra både SKB og ledelsen. SK

530

MinUddannelse og
kommunikation

Ny kommunikationsplatform der skal
implementeres. Ved udgangen af 2017 er det
fuldt i brug.

Der findes elevplaner, årsplaner, status på faglig
progression m.m.
Der udvikles på at give platformen en yderligere
dimension i forhold til beskrivelse og arbejde
med børnenes personlige og alsidige udvikling.
Ind til da kan ses elevplaner og forløb.
Platformen følger børnene selv om de flytter
skole.
Der findes rigtig mange muligheder i dette
værktøj. Som vi dog må forvente skal have en
vis indkøring inden det kan fungere på alle
områder. Vi skal selv afholde yderligere kurser
for at være klædt bedre på til at bruge systemet.
Der er gode muligheder i det, men vi er generelt
usikre på hvordan det kommer til at se ud fra
forældreperspektivet.
Elever kan også (fra 4. kl.) logge sig på og
evaluere sig selv.
Der er udkommet et forældreskriv – SK finder
det frem og sender ud til SKB.
Youtube – findes forældreguide – små videoer.
Kommunikation til forældre. Der er ønsket en
fælles retning og vi er landet på en minimum
standard for alle:
-

531

532

En månedsbrev der indeholder
beskrivelse af hvad børnene skal lære og
på hvilken måde forældrene kan støtte
op.

Nyt fra skolen
• Økonomi
• Nyt om personale
• Trafik

Vi har fået nye møbler til klasserne nu.

Nyt fra Klub og SFO

Nyt fra SFO og KLUB
Studerende fra UCL som arbejder med Medier
og digitalkultur.
De har været særligt omkring vores 3. klasser.
SFO har oprettet en Youtube kanal hvor vi
gennem dialog og arbejde med videoer snakker
med børnene om netetik.
3. klasse – oplever vi vælger meget til og fra.
Opfører sig lidt som vi har lavet et tag selvbord.
Vi arbejder mere med at børnene nu skal melde
sig til og så er tilvalget bindende.
Skolen
Anja er sygemeldt i et kræftforløb.
Det giver en hel del ekstra arbejde for
administrationen.

Vi har måtte uddele opgaver. Særligt indkomne
telefonopkald må kanaliseres via vores
fleksansatte kontorassistent Jeanette og Emil.
Lønkørsel må vi hente hjælp udefra til.
Vi er rimelig presset, men er fortrøstningsfulde.
SKB anbefaler os at bede om hjælp til så mange
opgave som vi kan.
Økonomi:
Det ser fornuftigt ud – vi følger forbrugsbudgettet
som planlagt.
SKB ingen bemærkninger

Nyt fra klasser og udvalg

Trafikudvalg:
Kontaktudvalg:
Kontaktforældre:
0.a og 0.b
1.a og 1.b
2.a og 2.b
3.a og 3.b
4.a
5.a og 5.b
6.a
Skolemad:
Klassemøde I 1. Klasse
- Det gik fint – lærerne har godt fat i de
ting de siger og gør.
Forældremøde i 5.klasserne
- Spørgsmål til trafik var på banen. 5a en
snak omkring adfærd i klassen og
hvordan man opfører sig overfor vikarer.
Der er en mangel på respekt når der
kommer andre end de faste voksne.
Svært at tolerere som forældre at der
skal være så meget uro.
- Der skrives ud til klassens forældre når
der har været uro. Ikke alle børn fortæller
hele sandheden.
- Det er få der ødelægger det for andre.
- Det går ud over trivslen for børnene.

533

Hvordan kan vi som forældre og skolen arbejde
sammen om at understøtte en god klassekultur
- Emnet skal på næste
skolebestyrelsesmøde.
Evt.
534

Fodbold/multi
Timer på lyset – kan det lade sig gøre? SK
undersøger
Skriv sendes ud omkring udfordringer med tilsyn
med eleverne, der møder for tidligt ind i skole.

Gåbus
VI mangler passagerer til gåbussen. Der sendes
ny reklame ud.

