Referat af bestyrelsesmøde den 11/10 2010
Dagsorden
1. Valg af referent
2. Godkendelse af sidste referat
3. Økonomi
4. Nyt fra ledelsen
5. Retningslinjer for børn med særlige behov
6. Hvor er skolen på vej hen?
7. Diskretion
8. Afskediget lærer
9. Evt.
Referat
1. Karsten
2. Kunne ikke godkendes, da der var et par småfejl. Gitte retter.
3. Karstens opgaver i nær fremtid bliver ansættelse af bogholder fra 1/1-2011 samt udsendelse af
forældrerykkere. Bogholder Ann har leveret fuldstændig liste pr. 30/9-10.
Skolen har fået tilskud til 10-mads frugten. Der er mulighed for at søge igen senere.
4. Kort gennemgang af de enkelte elevgrupper. Der er problemer med 5-6. klasses drengegruppe.
Der bliver nu forskellige tiltag for at ryste drengene sammen, så som madgrupper og legeaftaler i
struktur. Desværre har 1 dreng og dennes forældre valgt at stå udenfor disse tiltag og forældrene er
derfor indkaldt til møde.
7-8. klasse er ”happy-happy”. Der afventes svar fra Nørrebro Lilleskole om de kan øremærke
pladser til vores børn. Sekundært laves løsning med Den Kristne Friskole om indslusning.
4. klasse går godt, nye tvillinger er netop startet.
2. klasse er glade.
1. klasse. Her er 1 elev i udredning, det er samtidig den mest krævende klasse på skolen. Ledelse og
lærere har ekstra fokus her.
0. klasse er startet rigtig godt.
5. Forslaget var tilbage med skoleledelsens kommentarer. De fleste af disse blev umiddelbart taget
med, mens der efter diskussion blev enighed om 3 udestående områder. Herunder om der skulle stå,
at der som udgangspunkt i hver klasse kun er 1-2 elever med særlige behov. Konklusionen blev, at
det ikke skrives i retningslinjerne, men at det stadig er en enig ledelse og bestyrelse, der bakker op
om dette.
Gitte renskriver de godkendte retningslinjer, mailer til Dorte/Heiko, der sørger for opdatering på
vores hjemmeside.
6. Punktet rejst af Tina, der var i tvivl om ledelsesskiftet også havde betydet en ny pædagogisk linje.
Herunder bl.a. om instruktion af børn er blevet afløst af eksklusion. Dorte forklarede, at der ikke var
tale om eksklusion fra undervisning, men elevernes ret til at fravælge denne.
Ledelse og bestyrelse var enige om at opfordre forældre til at søge løsning i klasse og med lærere
direkte.
Der var desuden enighed om, at der var grund til at afholde separat bestyrelsesmøde omkring
skolens strategi og retning. Dette afventer dog Dorte og Heikos strategi/ledelsesmøde.
7. Enighed om, at man så vidt muligt anonymiserer elevsager. Det indskærpes overfor lærere, at de
ikke omtaler elevers navne/handlinger overfor bestyrelsesmedlemmer i daglig small-talk.
8. En tidligere ansat på skolen har anmodet om privat forhandling ifm sin fyring. Der var enighed i
bestyrelsen om, at der ikke gives noget tilbud om dette.
9.Ønske om mail fra klasselærer om prøvebørn/nystartede børn/udgåede børn. Det ville betyde mere
ro for børnene, at vide, hvornår der skete ændringer. Enighed om, at dette gøres hvis det
overhovedet er praktisk muligt.

