Dagsorden/Referat fra bestyrelsesmøde RLS
Torsdag den 10. januar 2019
Fraværende: Charlotte, Lene,
Ordstyrer: Rene Berg

Referent: Claus Pawelczyk

DAGSORDEN
1. Dagsorden
1 Godkendelse
2. Referater
1. Referat fra
bestyrelsesmøde
3. Skolehaver
1 Status fra udvalget

INDHOLD

REFERAT

a.

a. Godkendt

a.

a. Godkendt

a. Ikke sket meget siden
præsentation på fællesmøde
for personale og bestyrelse.
b. Udvalget vil gerne bede
bestyrelsen om et udlæg på
15.000 kroner til at komme i
gang for. Det er meningen at
pengene senere skal
tilbagebetales, når der er søgt
midler hos div. Fonde og
lignede.

a. Chris melder ind når punktet skal på igen.
b. Der blev spurgt ind til den konkrete drift af
haven, hvem står for hvad hvornår? Dette er
endnu på idé-niveau, evt. elever/skolens
netværk/forældre til at starte med. Det er
ikke meningen at haven skal startes fuldt op i
den kommende sæson, men med kulturer
som kan give et udbytte med et minimum af
pasning. Martin forventes forlænget og måske
deltidsansat på sigt med tovholderfunktion
for haven.
c. Der skal udarbejdes en pædagogisk og
undervisningsmæssig beskrivelse af hvordan
skolens elever skal deltage og hvilket
udkomme de forventes at få.
d. Kommunen kan måske bidrage med folk
som skal i udslusningsjob eller lignende.
e. Hvordan forholder skolens pædagogiske
personale til projektet? Det er for personalet
stadigt nyt og kræver et arbejde med at få det
passet ind i skolens praktiske pædagogiske
virke. Projektet kan bruges i bæredygtighedssammenhæng og give anledning til
undervisning om f.eks. sund kost og lignende.
f. Kan en af skolens klasse være tovholdere på
at udvikle projektet?
g. Vigtigt at gå gennem eleverne til
forældrene. Elevernes ejerskab sikrer
forældrenes ejerskab.
h. Det kan være en idé at starte med at lave
rammerne for stedet og begynde på at plante
nogle ting, så det bliver nemmere for
eleverne at engagere sig i projektet.
i. Michael træder ind i udvalget. Næste skridt
kunne være at en eller to lærere træder ind i
projektet.
j. Der blev efterlyst en udmelding fra skolens
pædagogiske personale, er der opbakning til
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projektet? Chris laver et oplæg og hører
skolens lærere på et lærermøde.
k. Man kunne tænke et samlingssted ind i
projektet, så klasserne kan bruge det til
klassearrangementer.
l. Bestyrelsen afventer et svar fra pædagogisk
personale, inden en beslutning om de 15.000
tages.
4. Trafikale forhold
omkring skolen
1 Drøftelse af
problemstilling

5. Forældrekredsmøde
1. På valg
• Annemette
• Michael
• Lene
• Chris
• Bente
• Sandra
2. Dagsorden laves på
næste møde
3. Dirigent og referent
6. Orientering fra ledelsen
1. Regnskab

a. I forbindelse med Peters
brev og Gult Holds projekt
sidste år tages punktet op i
forhold til om bestyrelsen kan
hjælpe.

a. Hvordan kan vi stoppe den uheldige adfærd
blandt de forældre, der afleverer og henter i
bil?
b. Er der blevet undersøgt om vi gennem
kommunen kan få lavet en optegning af
fortovskanten eller få sat parkering forbudt
skilt op? Ja, men svaret var ikke på det
tidspunkt entydigt opbakkende.
c. Kan store elever hjælpe med at
følge/henvise billister rundt om hjørnet?
d. Kan vi selv skilte/markere at forældrene
ikke skal holde udenfor skolen.
e. Kan man lave tidsperioder med forskellige
regler? Eller fortrinsret for yngre elever?
f. Bedste løsning ville være at bilerne helt
afholdt sig fra at køre langs Tøjhushavevej.
g. Peter ringer til kommunen og hører om
forskellige muligheder, bl.a. skiltning med
parkering forbudt langs Tøjhushavevej,
markering af ”cykelsti” eller tidsbegrænsning
på parkeringsbåsene på venstre side af vejen.
h. Kan elevrådet inddrages? Evt. en
skolepatrulje.
i. Skal bestyrelsen støtte op på en eller anden
måde, en happening/dialog med
forældrene/bakke op i et bestyrelsesbrev?
j. Kan man tænke i belønning for at opføre sig
som vi gerne vil have.

a. Der meldes ud på næste
møde ift. ønske om genvalg.

a.

a.
a. René spørger Sjønne
a.

a. Klar til næste møde
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2. Arkitekt/smedtrappetårn

a.

3. Busparkering

a.

4. Designhøjskolen

a.

5. Optagelse af elever

a.

6. Kompetenceplan

a.

7. CP+PK valgmodulerfilosofi+netværksledelse
8. BJ grundmodulorganisation og
samskabelse
9. AJ læsevejlederudd.
første modul
10. Maiken tysk

a.

a. Arbejdet er begyndt ift. at få lavet et forslag
og et første tilbud på at få lavet et tårn og et
dæk.
a. Der er fundet en parkeringsplads under tag
til ca. 300 kr. om måneden.
a. Der er lavet aftale om et møde med
forstanderen på DSH ift. at afholde
Lilleskolefestival 2021.
a. Arbejdet med at optage elever er begyndt,
2 til Gult, 1 til Blåt og nogle til Rødt Hold, hvor
nogle tager på efterskole i 9. klasse.
a. Er blevet vendt på lærermøde og er klar til
at tages op på bestyrelsesmøde ved lejlighed.
a. Tilmeldt og starter ultimo januar.

a.

a. Tilmeldt og starter ultimo februar.

a.

a. Begyndes i næste uge.

a.

11. Grønt Hold - skriv til
avisen
12. Julegaveværksteder

a.

13. Juniorklub og ophold
på skolen

a.

14. Mobiler i Udskoling

a.

15. Politik om brug af
mobiler

a.

16. Nabohuset

a.

a. Der arbejdes på at finde det rigtige
kursus/uddannelse
a. De grønne har vundet den regionale
konkurrence
a. De store elever giver hovedbrud ift.
deltagelse og motivation. For meget
a. SFO er meget besøgt af 4. klasses og ældre
elever efter skoletid. Det giver dilemmaer ift.
tilsynspligt. Vil det være interessant at lave et
betalt juniorklubtilbud på skolen? Et punkt til
et kommende møde. Et punkt/politik om brug
af elektroniske apparater på skolen efter
rendt skoletid også et punkt til et kommende
møde.
a. Det er svært at få elever til at overholde
regler og aftaler om mobiler og computere.
a. Det kunne være et kommende
fokusområde: Hvad vil vi med medier? Måske
også stof til et fællesmøde? En oplagt
idé/projekt for værdi-udvalget.
a. Peter er blev kontaktet af politiet i
juleferien, da der har været brand i
nabohuset. Det er uklart hvilken betydning
det har for brugen af huset
fremadrettet. Peter følger udvikling.

7. Århjul
1. Betalingsvedtægter
8. Eventuelt
1. Eventuelt

a.

a. kopi rundsendt.

a. Bruges ved de kommende klasser.

a. Opsyn med spisning?

a. Der er afsat tid fra 11.20-11.30.

Næste ordinære møde den 5. februar 2019
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