Skolebestyrelsesmøde for Sennels Skole
22/8 kl. 19.00
Mødeleder: Laila
Referent: Peter
Fraværende:
Velkommen til Jytte Gill. Ny TR og repræsentant i skolebestyrelsen.
1.

Referat fra sidste møde

Godkendt
2. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt
3. Orientering fra Elevrådet

Ikke noget nyt, men der er planer. Der er taget billeder til hjemmesiden.
Eleverne i klasserne skal inddrages mere så de bliver hørt. Elevrådspostkassen skal
genoplives. Indeordningsplan skal laves. Til fastelavn skal der kåres den bedste
udklædning. Elevrådet vil også lave et løb for hele skolen, men det skal ikke være så langt
som sidst.
4. Orientering fra formanden

Der har været afholdt formandsmøde på Snedsted Skole. En stor skole med overbygning,
620 elever. Snedsted har fået penge til at lysne skolen. I lyset af det, er vi stolte af vores
skole. Den er i god stand. Der er mange vejledere som bruges primært til at vejlede
lærere. Arbejder med ”tillært hjælpeløshed” og ros af proces og ikke personlig ros. Prøver
at ændre omtalen af skolen og gøre det til deres skole.
Poul Hvass (politikker) stiller ikke op til valg igen. Der mangles 11,7 mio i forhold til
implementering af reformen. De håber pengene kan tages af kommunekassen og vil prøve at
undgå en strukturdebat. 23/8 gives oplæg om besparelserne.
Vi skal holde formandsmøde den 12. december på Sennels Skole.
Vi skal have lavet en anti-mobbestrategi.
Det var en rigtig god første skoledag. God stemning og god opbakning.
5. Orientering fra Sennels
- SFO.

Malet vægge og ordsprog.
Lukket to uger i sommerferien. En stor del personale på arbejde før sommerferie, Der er
lavet en plan for aktiviteter de forskellige dage. Der er besøgsdag i morgen.

- Skole.

Ansættelse af Michael
Cirkeldag. Se nærmere på intra.
Indvielse af toiletter.
Godt i gang.
Laura pæd.stud til 6/10. Sanne er i 2. klasse imens.
Tema tirsdag.
Genplant planeten. 700 træer skal plantes af skolen, evt i Knudsbjerg Plantage.
Bio diversitats område nær Sennelsvej.
Mona Kær er ansat.
6. Emne til forældremødet. De 7 kompetenceområder (som fremsendt tidligere)
Hvordan fremlægges det?

Link skal lægges på klassens opslagstavle og sendes personligt. Bestyrelsesmedlemmerne
vælger selv et område at præsenterer.
Rikke tager 6. klasse hvis Michael ikke er der.

7. Personalets bud på Sennels Skoles værdier. Beslutning og opfølgning.
Personalet har opnået enighed om at værdierne, fællesskab, trivsel og dannelse, er de
værdier Sennels Skole bygger på. Hvad dækker begreberne over, og er skolebestyrelsen
enig? Hvordan arbejder vi videre med det?
Der vil senere blive præsenteret et bud på en kerneopgave, som personalet også har
arbejdet med.

Orientering. Der skal udskrives en konkurrence om hvordan det illustreres. Evt på
indgangspartiet. Værdierne skal være synlige i vores praksis.
Kan det lade sig gøre med valgfag på kryds af klasserne?
8. Skal vi indkøbe T-shirts med tryk, i lighed med dem børnehaven har fået lavet? Evt. med
reklame/sponsortryk på ryggen?

Bestyrelsen godkender projektet. Vi arbejder videre. Charlotte lægger oplæg ud på
Sennels By´s hjemmeside.
Evt. nyt skolelogo. Tages med på næste personalemøde.
9. Nyt fra personalet.

Nye læringsfællesskaber. Delt i indskoling og mellemtrin
Rart at starte med en fælles dag. pædagogisk.

10. Nyt fra forældrerepræsentanterne i Forældrebestyrelsen

Der er forældremøder på vej i alle klasser. Husk dannelse af legegrupper.
11. Evt.
Lukket punkt
Med venlig hilsen
Charlotte Brogaard

