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

Skolebestyrelsesmøde
Dato:

tirsdag den 19. januar 2016 2015 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).
Elever deltager på næste skolebestyrelsesmøde den 1. marts hvor de
vil redegøre for hvad de ønsker at bruge de 10.000 kr. til

Suppleanter:
Fraværende: MKR,LKM,HTU
Ordstyrer:
Ann
Udarbejdet af:
Ann & Kirsten
Referent:
Dagsordens
nr.
475

476

477

Dagsorden
Godkendelse af referat

Godkendt

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Kvalitetsrapport
I referatet fra sidste møde står at
punktet er udsat til januarmødet.
Deadline for høringssvar var den
11. januar 2016
Drøftelse af konsekvenser af
besparelser på Børne-Ungeområdet på 30,5 mio. og
strukturtjek.

478

479

Referat

Forårets valg til
skolebestyrelsen.
Ann er på valg og vi mangler to

Bestyrelsen har ikke indsendt høringssvar

Bestyrelsen har indsendt et høringssvar som tog
afsæt i bl.a. kvalitetsrapporten.
Vedr. strukturtjek – de tre bestyrelsesformænd
(Næsby, Kroggard, Spurvelund) forsøger at
mødes med Pernille og Line Mørk – via
kontaktudvalget regionnord. Mødets formål er at
fortælle om de tre bestyrelsers tanker i henhold
til strukturtjek.
Formændene i skolebestyrelsen i Odense holder
fortsat godt øje med udviklingen i forhold til
besparelserne på Børne-Unge-området.
Det opfordres til at kigge efter egnede
kandidater. Medlemmerne prikker egnede
kandidater

suppleanter.

480

481

Målstyret undervisning.
 Orientering om resultat af
lederwalkthrough
 Mål og feedback i praksis
(Morten)
 Resultater af frivillige
nationale test

God gennemgang med konkrete eksempler, og
en godt statusbillede af, hvor Spurvelundskolen
er i forhold til indsatsen omkring synlig
læring/læringsfokuseret undervisning

Nyt fra skolen
 Økonomi herunder
budgetstatus og
regnskab 2015
 Forårs-SFO
 Efter-videreuddannelser i
foråret


Økonomi: Gennemgået og godkendt.

Nyt fra klasser og udvalg

Spurvelundsskolens venner er opløst – pengene
er uddelt på klasserne.

ForårsSFO: Der kommer 46 elever – det er
rekord. Vedr bemanding, kommer udmeldingen
snarest, der ansættes en lærer til indskolingen.
Helle kommer igen i forårsSFO’en lige som de
forgående år.
Efter-videreuddannelse: Der kommer 6 vikarer
som dækker de 6 medarbejdere som er af sted
på diplommodul.

482
I forbindelse med afsætning af betonelementer,
har der været en del trafikale udfordringer.
Nyt fra Klub og SFO

SFO: Har afholdt konstruktionsuge og
fernisering heraf.
Der kommer diskotek for SFO børnene i februar
og der afholdes fastelavn/Karneval i februar.

Evt.

Næste skolebestyrelsesmøde er tirsdag den 1.
marts 2016

483

484

Ledelsen er i gang med skoleårets planlægning.
Og særligt opmærksom på udfordringerne
omkring fuglene – kommende 3./4. årgang.
Byggeriet går efter planen – ingen forsinkelser
pt.

