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Referat fra bestyrelsesmøde den 9.5.2016

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 (næstformand), Jesper Hansen (bestyrelsesmedl.), Anders Borregaard (bestyrelsesmedl.), Anne-Marie
Jeppesen (bestyrelsesmedl.), Susanne Rasmussen (bestyrelsesmedl.), Tove Blume (skoleleder), Malene Fogh Nielsen (lærerrepræsentant), Winnie Hansen
(skolesekretær), Simon Christiansen (elevrådsformand) og Caroline Philipsen (elevrådsnæstformand).

Fraværende: Jacob Pfeffer.

Referent: Winnie Hansen (skolesekretær)

Møde 1: 18.30 til 19.30 med ansatte, elev og leder
Godkendelse af referat og dagsorden:

1. Orientering fra elevrådet (max 10 min.)

Elevrådet v/Simon (formand) og Caroline (næstformand) orienterer.
Kira fra 8.A orienterede:
Elevrådet har følgende ønsker til traditioner:
filmklub,
en karriedag,
en fordybelsesdag,
et QR-løb,
flere motionsdage,
ønsker at få ”Krogløv-by” tilbage
De store elever ønsker at komme ned i de mindre klasser og undervise for en dag
Nye net til basket-kurvene ønskes at blive købt.

2. Orientering fra Formanden ( max 15 min.)

Indkøb af båd til SFO. TB informerede om info modtaget fra JP:
- JP har forespurgt TB, om vi skal indkøbe en træbåd til ca. 1.000 kr.
Status på Flipped Classroom
Krav fra JP, om at der inden forældrekredsmødet skal være videoer (TFC) i samtlige fag for samtlige klasser,
dog undtaget idræt og design. TB informerede, at alle lærere var i gang – flere havde været det i et stykke
tid. TB forventede, at kravet fra JP blev mødt.
Status på eksamen
TB havde modtaget ønske fra JP om information om, hvordan det går med prøverne. TB informerede, at
sidste skriftlige eksamen var i morgen. Kan ikke sige noget om endnu, hvordan det er gået.
Helt nyt i år, at vi ikke selv får lov til at være med til at bedømme prøverne. Der nu alene en beskikket
censor, der retter og bedømmer prøverne.
Evt.

3. Orientering fra Skolelederen ( max 30 min.)

* Skolefest
Afholdes den 26.05.16. Invitation er udsendt. Håber på der kommer mange mennesker. Temaet er eventyr.
3 slags musik på i år. Skole-band, Lars Sørensen og John Wismarchs band.
Mad fra Elsebeths kantine. Elsebeth får i år hjælp af elever for at vi kan få maden hurtigere igennem.
* Fagfordeling
Fagfordelingen er påbegyndt.
* Leif Hjermitslev
Kommer i morgen – seance 2 af 2.
* Ny skole/hjem-samtale struktur
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Den gamle struktur er meget tidskrævende. TB forespurgte bestyrelsen, om deres holdning til en anderledes
skole/hjem-samtale, måske lidt café-agtigt i stedet, hvor flere lærere er til stede, men hvor mængden af
elever/forældre er større. Evt. den ene samtale som traditionel og den anden som café-form.
Kan elevplanerne tænkes på en anden måde. Der er rigtig meget administrativt i dem. Meget tidskrævende.
Der er også meget forskel på dem. Tove lægger op til bestyrelsen, at drøfte hvad vil vi og hvordan kan vi gøre
det. Man kunne måske evt. også tænke forældre-mødet anderledes.
* Evt.

4. Orientering fra SFO ( max 10 minutter)

Tove orienterer om SFO
* Vilde vulkaner
Vi skal ikke hjælpe en anden institution alligevel. Lasse, Martin og Natascha er afsted med 25 børn.
* Reparationsarbejder i gang
Er i gang med at blive lavet nu. Der var mange hængepartier.
* Evt.

5. Orientering fra Medarbejderrepræsentant
(max 15 min.)

Malene Fogh orienterer fra medarbejderne.
Malene var fraværende. TB var ikke informeret om nyt fra lærerne.

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

Bornholmer-turen.
Den gik super fint, eleverne har fået gode oplevelser. Vejret kunne have været bedre. Men ellers en
problemfri tur.

