Dagsorden/Referat fra bestyrelsesmøde RLS
Tirsdag den 5. februar 2019
Fraværende: Sandra, Bente, Lene og Janet
Ordstyrer: Rene Berg

Referent: Claus Pawelczyk

DAGSORDEN
1. Dagsorden
1.1 Godkendelse
2. Referater
2.1. Referat fra
bestyrelsesmøde
3. Undervisningseffekten
- Gennemgang af resultater

4. Kompetenceplan
- revidering af
kompetenceplan

5. Forældrekredsmøde 2019
- forberedelse til
kompetenceplan

INDHOLD

REFERAT

a.

a. Godkendt

a.

a. Godkendt

a. De sidste 4 års placeringer i
Cepos´ udregning af
undervisningseffekten blev
gennemgået ved Claus og Peter.

a. Der blev drøftet hvordan
placeringen påvirker os som skole. Er
det noget vi tillægger værdi? Hvad
tænker skolens forældre? Er det et
parameter når forældre skal vælge
skolen. Vil vi undersøge nærmere?
b. Det besluttedes ikke at have ekstra
fokus på området indtil behovet evt.
skulle vise sig for at arbejde med det.

a. René præsenterede rammen for
arbejdet med kompetenceplanen.
Det forventes at skulle arbejdes
med på dette samt kommende
møde.

Pkt. 3 Pointering af hvilke beslutninger
der kræver godkendelse samt hvilke
situationer der kræver godkendelse.
Pkt. 9 Tidsangivelsen fjernes.
Beslutningen (B) lægges i udvalg. Det
præciseres at udvalget som minimum
består af leder og klasselærer og
klassens øvrige lærere. Udvalget for at
sikre den bedst mulige beslutning ud
fra et samlet pædagogisk og
økonomisk perspektiv.
Pkt. 13 Udvalg B, Personale I,
Skoleleder ingenting, Skoleledelse en
del af udvalg (bemærkninger)
Pkt. 17 D ved personale
Pkt. 18 bemærkninger fjernes, D ved
personale, SFO ledelse ingenting
Pkt. 19 D ved personale, evt.
Sammensætning af udvalg.
Pkt. 20 Ingen problemer.
Der indføres et D, som skal defineres

Lene genopstiller ikke
Bente genopstiller kun, hvis der
mangler andre.
Michael genopstiller ikke
Annemette genopstiller

a. Sjønne ikke kontaktet endnu.
b. Ole kommer på næste
bestyrelsesmøde og på
forældrekredsmødet.
c. Ryan genopstiller til tilsynsførende.
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Chris genopstiller
6. Orientering fra ledelsen
- Budget/regnskabsopfølgning

- Opfølgning på trafikale
forhold

- Opfølgning på trappetårn
- MUS-samtaler påbegyndes
efter vinterferien.
- DSDH og Lilleskolefestival
- Forslag om oprettelse af
andre skoleafdelinger oppe i
Folketinget samt mulighed for
at oprette juniorklub for 4. kl.
- Amtsavisen har været forbi
- Kulturministeriet
7. Elevernes brug af
mobiltelefoner
- Drøftelse af udfordringer i
hverdagen

a. Gennemgået ved Claus

a. Peter har talt med Stine fra
kommunen. De har
opmærksomhed på det. Indtil nu
har de løftet skilt med ensretning.
Forslag om standsningsforbud fra
Stine. Peter har også talt med Stine
om mere lys. Forslag om en
omvendt ensretning. Forslag om at
fortsætte børneskiltning samt
”børnebøder”.
a. Tilbud på trappetårn og ”dæk”
blev gennemgået ved Peter.

a. DSDH mener pt. ikke at de kan
huse os.
a. Peter orienterer nærmere hvis
det bliver aktuelt.
a. Nye måder at reklamere på blev
fremlagt.
a. Se punkt 7.
b. Forældrefest 24. maj med
spisning, musik, drikkevarer.

a. Ole gennemgår årsresultat på næste
møde. Budget Udsendes sammen med
dagsorden og indstilles til vedtagelse
på næste møde.
a. Ift. et standsning forbudt skilt,
bedes ledelse og personale tage
stilling.

a. Tilbuddet vurderes for dyrt, der
indhentes nyt/nye, måske multistål
eller Unitek.
a.
a.

a. Punkt til et kommende møde.
Forslag om at kontakte flexvideo.

a. Forslag om at løfte
problemstillingen ”skærmtid” ud til
forældre/personale via
”kulturministeriet” som en debat/foredragsaften 2,5 timer i starten
af april ved David Madsen (tidl.
Counterstrikespiller) og læge Cecilie
Federspiel. Pris ca. 8.000,Billetpris på 50,Det overvejes om man skal åbne
arrangementet op for hele byen.

a. God idé som en måde at starte et
kommende pædagogisk arbejde om
brugen af skærm på skolen. Der gives
grønt lys til foredraget. Elevrådet bør
inddrages i processen der foregår
sideløbende i det pædagogiske
personale.

a.

a.

9. Eventuelt
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Næste ordinære møde den 6. marts kl. 18-21
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