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Referat fra bestyrelsesmode den 11.09.2017 18.30 til 19.30 med ansat, elever og ledere

19.30 til ca. 21.00 med leder

Ca. 21.00 til 22.00 kun bestyrelse

Deltagere: Jacob Pfeffer (formand), Thomas Zacchi (nestformand), Jesper Hansen (bestyrelsesmedl.),
Anders Borregaard (bestyrelsesmedl.), Jannie Boesen Prier (bestyrelsesmedl.), Susanne Rasmussen
(bestyrelsesmedl.), Mette Weinreich (Skoleleder), Winnie Hansen (skolesekreter), Lene Selling
(larerrepresentant og TR), Elevr6dsformand- og nestformand Tias fra 8.A

Fravarende:

Referent: Winnie Hansen (skolesekreter)

Mode 1: 18.30 til 19.30 med ansatte, elev og leder

Godkendelse af referat og dagsorden: Referat og dagsorden blev godkendt.

1. Orientering fra elevrAdet
(max 10 min.)

. Eleverne i de mindre klasser @nsker vipper og nyt legetArn.
o Der onskes nye hinkebaner m.m. i nedre skoleAr. En mor til

en elev i 3.A vil gerne komme og tegne twister-bane i

skolegArden.
o Der onskes "stille-zoner''. Et sted hvor man kan sidde for

sig selv.
. Nyt asfalt pd fodboldbanerne. Asfalten er meget uj€vn.
. Reparation af SFO-halvtaget. Det er i stykker.
. Affalds-sortering. Flere containere.
. Grupperum i de tomme lokaler som ikke bliver brugt p.t.
. @nsker at fA ophevet internet-blokeringen. Bestyrelsen

forklarede 6rsagen til elevrAdsrepresentanten, hvofor der
er lukket ned for div. sider.

. Mobilfri-skole. Mange er glade for det.

. Skolefest ide. Eleverne onsker temaet Kroglov-by. Der er
mange som snakker om det og onsker det provet igen.

2. Orientering fra
Formanden ( max 15 min.) . Evt.
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3. Orientering fra
Skolelederen ( max 30 min.)

Status pA elever - skole/SFO.
Der er startet 3 nye elever pA skolen siden sidste
bestyrelsesmmode.

5t9-2017.
Vi talte 220 elever den 05.09.17.
Indberettet til Guldborgsund Kommune, hvor vi nu venter
pA af fA eleverne godkendt.
Vi havde budgetteret med lidt flere elever, sA det fAr en
konsekvens for skolen nar det bliver opgjort i december.

Status pi personaler - herunder sygefraver.
Efter en pedagogs sygefraver, starter vedkommende op
igen pd tirsdag (i morgen).
Uddelt oversigter over personalets fraver/sygdom p6

modet.

Stotteundervisning i dansk for tosprogede elever.
Skal vi udbyde dansk undervisning for tosprogede
elever ?
Bilag viser budget og tal til gavn for overvejelse.
Se vedheftede bilag.
Bestyrelsen god kendte forslaget.

Eval uering af s kolefesten.
Der er kommet mange positive tilkendegivelser p6
skolefesten.
Folk var glade for, at vi holdte det i skolegArden og at den
blev afholdt simpelt. Personalet er ogs6 meget glade for
den form for skolefest. SAdan onskes det at fortsette med
at holde skolefester.
Tages op til overvejelse om skolen skal leje eller kobe
borde og stole til neste Ar, sA der er lidt flere siddepladser.
Kan evt. lejes gennem grundejerforeningen til naste Ar.

Det blev foresldet pA modet at de aldste bsrn i

bornehaven inviteres med til skolefesten. Da der skal
Abnes oplage samarbejdet med bsrnehaven.
Foresl6et om personalet skal bere en form for uniform/toj
med logo, sA foreldre kan se hvem der er personale.
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o Tilmelding til Arsmsde pd Hotel Nyborg Strand.
Susanne kan ikke deltage.
Winnie tilmelder bestyrelsen og ledelsen til msdet.

. Personalepolitik vedr. sygefravar.
Indhold til godkendelse i bestyrelsen.
Se vedhaftede bilag.
Personalepolitikken blev godkendt med folgende rettelse:
Fraversprocenten skal endres til 5%. Bestyrelsen syntes
det er et godt skriv.

. Information og status pA stotteomrAdet.
De lerer til de elever, som krever evt. stotte, skal til at
deltage pA moder med pA PpC.
Det er et stort arbejde at fA op atkare.
Mette er i gang med at udarbejde procedure.

o Evt.

4. Orientering fra SFO ( max
10 minutter)

. Evt.

5. Orientering fra
Meda rbejderreprasentant
(max 15 min.)

Der er indfort mobil-fri skole. Mange af personarerne syntes det er
en god id6. Der er heller ikke mange elever som har brokket sig.

Der afholdes idretsdag pa fredag. Det er fremrykket ca. 1 mdr.
pga. vi h6ber pd bedre vejr. Det er 9. kl. som har planlagt dagen,
det bliver del af deres eksamen.

6. Evt resten af tiden (max
15 min.)
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