Referat af skolebestyrelsesmøde for Sennels Skole
Torsdag d. 7. juni 2018 kl. 18 – 21
Mødeleder: Jytte
Referent: Lena
Fraværende: Janni og Michael
1.

2.

3.

Referat fra sidste møde
Det blev aftalt, at vi fremover godkender og underskriver referatet fra sidste møde under
punkt 1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Orientering fra formanden
-Velkommen til de to nye elevrådsrepræsentanter i skolebestyrelsen og stor tak til de to
afgående elevrådsrepræsentanter – I har gjort et super fint stykke arbejde.
-Der er i øjeblikket valg til skolebestyrelsen. Der er 8 forældre opstillet til bestyrelsen.
2 forældre er opstillet som suppleanter. Der vælges 7 forældre til bestyrelsen. Vi kan være
stolte af, at vi i Sennels er sammen om at ville skolen.

4.
Orientering fra Sennels Skole
SFO
-I øjeblikket bruges der meget tid på tilbagemeldingerne på pasningen i sommerferien.
-SFO’en er repræsenteret ved Strandfesten i Malle – her laves der ansigtsmaling og snobrød over bål
Skole
-Skoleleder har fået en fin start på Sennels Skole. Stor ros til forvaltningen for en rigtig fin
introplan
-Fagfordeling – dvs. fordeling af opgaver på lærerne er færdig. Bodil og Lena tager i næste
uge fat på skemalægningen.
-Børne- og familie udvalget kommer på besøg på skolen tirsdag den 12. juni, her får de en
rundvisning på skolen, lidt info og frokost.
-Kvartalsmødet den 12. juni er aflyst.
-Skolemælk – mælk med smag bl.a. karamel kan nu bestilles fra Skolemælk.
Elevrådet
-Der har været valg til elevrådet for de kommende skoleår.
-Elevrådet har overtaget Fællesskabsbooster, som afholdes hver anden fredag. Det er gået
rigtig godt og alle skolens elever er glade for de aktiviteter, som elevrådet har lavet (stafetter og lege)
5.

Kvartalsmøde – har været afholdt på skolen den 11. april. Charlotte giver et kort referat
fra mødet
Mødet blev afholdt her på Sennels Skole. Mange af deltagerne roste skolens arbejdsrum,
grupperum og skolens mulighed for fællespasning med børnehaven.
Der er på nogle skoler et igangværende forsøgsarbejde med kortere skoledage. Ifølge undervisningschef Hanne Toft Andersen er det svært at se, hvad der er kommet ud af forsøget.

Nu har alle skoler IPads til 0. til 3. klasse og Chromebooks til 3. til 6. klasse.
Der har været en del skoleleder rokader og nyansættelser af skoleledere, men nu er alt faldet på plads.
6.

Nyt fra personalet
-Alle lærere og pædagoger har været til individuelle samtaler med Bodil og Lena omkring
det kommende skoleårs planlægning.
-Skolen har valgt fokusområde til næste skoleårs arbejde med Program for Læringsledelse.
Der er valgt kompetencepakken: Feedback og klasseledelse
-I det kommende skoleår indføres fagteams og fagdage på skolen
-3. og 4. klasse har haft besøg af en kunster
5. klasse har været på Kirsten Kjærs Museum
4. klasse har haft besøg af en forfatter
2. klasse har haft en overnatning på skolen
Vi glæder os alle over, at vi fredeligt kan gå på sommerferie – ingen konflikt 

7.

Nyt fra forældrerepræsentanterne
Charlotte:
Fantastisk oplevelse at være sammen med 2. klasse på deres overnatning på skolen. Det er
godt, at det igen er muligt for klasselæreren at deltage.
Rikke:
6. klasse har været på weekendtur til Odense – 4 forældre deltog i turen.
6. klasse har også været på ”Ryste-sammen-tur” på Østre Skole.
4. klasse har endnu ikke afholdt et arrangement, men der er planlagt et arrangement den
27. juni.

8.

Skolepolitiske emner
 Udearealer
Vi modtaget 170.000kr, som skal bruges på skolens udearealer – planen skal tage udgangspunkt i planen som HedeDanmark har udarbejdet – planen har roligzoner, fællesskabszoner, eksperimentzoner og aktivzoner. Skolen har lavet et lille udvalg som udvælger, de ting vi helst vil have lavet.



Vedligeholdelsesplan
Lige nu ser der ud til, at skolen får et overskud i 2018 på 750.000 kr – der er fra forvaltningens side ønsket, at pengene bliver brugt på eleverne i form af løn og andre forbedringer på skolen
Ud fra skolens vedligeholdelsesplan – er der udvalgt forbedringer for 200.000kr, som
igangsættes.
Der ansættes en undervisningsassistent, som vil være med som støtte især i indskolingen. Pris 100.000kr
Nye møbler til kommende 1. klasse – der skal tænkes helt ud af boksen. Derfor er der
lavet et lille udvalg, som indhenter ideer og tilbud. Pris 200.000kr.



9.

Skolebestyrelsesmedlemmernes fokusområder til det kommende forældremøde
Hvad skal klasseforældrerådene arbejde med i det kommende skoleår? Det blev besluttet, at det er op til den nye bestyrelse at vælge fokusområdet.

Afslutningsfest for bestyrelsen
Charlotte foreslår en lille afslutningsfest for den afgående bestyrelse. Det blev aftalt, at
Charlotte finder fredag eller lørdag i august. Skolebestyrelsens medlemmer med påhæng
deltager i festen, maden bestilles ude i byen og man medbringer selv drikkevarer.

10.

Evt.
Rikke:
Tak for det nyhedsbrev som skoleleder har udsendt – gerne flere af den slags.

Charlotte Brogaard
Janni Pilgaard
Kristine Andersen
Linda Wæver
Lone Ladefoged
Michael Kvols
Rikke Pedersen
Jytte Gill
Laila Kristensen
Lena Skovborg

