REFERAT FRA LANDSBYBESTYRELSESMØDET MANDAG DEN 20.
AUGUST 2018 PÅ STUBBEKØBING SKOLE
Deltagere:
Hans Frederiksen, Knud Christensen, Maria Bjørn-Olsen, Mie Nørgaard, Malene Bylov, Marion Bjerglykke, Helle Wirensø, Daniel Hansen, Claus Kloster og Mette Christensen.
Afbud:
Anders Piil, Karina Christensen, rep. fra elevrådet (endnu ikke valgt)
Bolette Barslund (ansættes på skolen pr. 1./9., så hun udtræder igen)
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat
Godkendt.
22-03-2018

3. Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Knud Christensen blev formand og Hans Frederiksen blev næstformand.
Knud og Hans sidder for en fire årig periode, mens Maria og den nye/vakante sidder i to år.
4. Nyt fra:
Elevrådet:


Der afholdes valg ultimo august/primo september.

Institutionerne:



I Æblehuset er der arbejdet med ugeprojekter i sommerferien. Der køres
nye børn ind. Et praksisvejledningsforløb i vuggestuen er netop afsluttet.
I Stubbekøbing Børnehus har personalet været tynget af kollegas sygdom
og død. Der køres ligeledes nye børn ind. Etableringen af den nye legeplads er færdig, og børnene er i fuld gang med ibrugtagningen.

Skolen:





SAGSBEHANDLER:
METTE LEIRE CHRISTENSEN




I SFO er den nye afdelingsleder, Charlotte Hare, startet op. Det har været
en rolig sommerferie, ikke over 25 børn pr. dag. Der starter praksisvejledningsforløb op til september.
Der er en del vikarer på i starten af skoleåret, da de to nye lærere først
starter til september, og der er sygdom i lærergruppen. Vi har nogle gode
vikarer, nogle af dem er gengangere fra sidste år.
Der arbejdes med etablering af PLC på skolen: Det gamle ressourcecenter
er nedlagt, PLC (pædagogisk læringscenter) arbejder med skoleudvikling,
og hvordan ressourcerne (mat/læse vejleder, AKT, IT osv.) udnyttes
bedst muligt. KUP-vejleder understøtter processen.
Huskunstnerprojekt, bl.a. med teater den 21./8. på vænget.
5. og 6. årgang er med i kunstnerprojekt på Lindholmskolen.
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Forældre:




Der har været en henvendelse vedr. en knækket gynge på vænget. Gyngerne er taget ned. Vej og park er kontaktet, det er dem, der står for vedligeholdelsen. Legepladsen inspiceres hvert år.
Der har været nedstyrtning af sten fra skorsten på den gamle bygning,
alle skorstene skulle efterfølgende være efterset og sikret.

5. Høstfest
Hans laver udkast til invitation, Claus lægger den efterfølgende op på Intra og
Mette på NemBørn. Den trykkes i A3 format og hænges på dørene på alle tre matrikler. Det foregår udendørs, ved dårligt vejr, rykker vi ind. Claus og Mette laver
tildeling af områder ude til de enkelte klasser/inst. samt nødplan, hvis vi må rykke
indenfor. Der stilles grill op i gården, og der vil være et supplerende salg af hotdogs, drikkevarer mm.
6. Kontaktpersoner
Knud er kontaktperson for 5. – 9. årgang, Maria er for 2. + 3. årgang, Hans er for
1. + 4. årgang, Mie er for 0. årgang. Marion og Anders er kontaktpersoner for Æblehuset, og Mie og Malene er for Stubbekøbing Børnehus. Kontaktpersonerne deltager på forældremøder og fortæller her lidt om bestyrelsen, Knud og Hans laver
et kort oplæg, som frit kan bruges.
Der ønskes en liste over forældrerådene til bestyrelsen/kontaktpersonen. Forslag
om sparringsmøde/dialogmøde med forældrerådene og bestyrelsen.
Der laves fotoplakat med billeder af bestyrelsen og ledelsen, som hænges op på
alle matrikler. Der tages billeder af Anitas fotoshop.
7. Info om det kommende skoleår
I skoleåret 2018-2019 vil der blive arbejdet med følgende i landsbyordningen:
o Fornyelse af skolegård og vænget
o Logo til landsbyordningen
o Intensivering af opslag/aktiviteter på vores facebookprofil
o Ny midlertidig hjemmeside – indtil AULA implementeres
o Implementering af AULA i landsbyordningen
o Arbejde med indsatser i målaftalen: Sprog/læse udv. og teamsamarbejde
o Mere sammenhæng ml. lærere og pædagoger i UUV (teammøder- forberedelse)
o Trivselsindsats: En del af UUV i skolen, fri for mobberi i institutionerne og
indskolingen
o Skolepædagoger og SFO pædagoger implementere værktøjer fra kurset på
Køge Heldagsskole i foråret
o Faglig læsning i alle fag
o Skolepuljeforløbet – elevernes faglige udbytte
o Fokus på 9. klasses prøveafholdelse
o Udvikling af PLC
o Progressionsmålinger i dansk/matematik på alle årgange og nationale
tests, som følges op med strukturerede klassekonferencer
o Fortsat arbejde med international dimension. Rostock samarbejde fases ud
og Erasmus prioriteres
o Brobygning ml. inst. og skole
o Etablering af forårs-SFO
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o
o
o

Implementering af styrkede læreplaner som en del af KOMPAS
Forældrekurser: PMTO og DUÅ
Familieklasse

8. Årshjul
Det blev besluttet, at bestyrelsen arbejder efter et årshjul a la det, fra sidste år,
som blev gennemgået. Forslag om, at årshjulet også indeholder prioritering af
drøftelser vedr. landsbyordningens pædagogiske profil/værdier. Claus retter årshjulet til.
9. Legepladsprojekt
Der er fire firmaer (UNICA, Elverdal, Max Play og Lekolar), som har afgivet tilbud.
Der etableres spændende miljøer i skolegården og en multibane på vænget. Der
arbejdes videre med Lekolars tilbud. Der er ca. 1,5 mio kr. til projektet, der holdes
møde allerede i næste uge med ejendomscentret, ledelsen og Lekolar mht. videre
proces.
10. Kommunikation
Punktet udsættes til næste møde.
11. Eventuelt
Muligheden for at tilbyde to pladser i bestyrelsen til ”det omkringliggende samfund” ønskes taget op igen.
Bestyrelsens mødedatoer sættes på referatet under eventuelt hver gang.
Kommende møder:
Tirsdag den 18./9. kl. 18.30-20.30
Onsdag den 10./10. kl. 18.30-20.30
Torsdag den 8./11. kl. 18.30-20.30
Mandag den 3./12. kl. 17-18.30, herefter spisning
Tirsdag den 8./1. kl. 18.30-20.30
Onsdag den 6./2. kl. 18.30-20.30
Torsdag den 7./3. kl. 18.30-20.30
Tirsdag den 9./4. kl. 18.30-20.30
Mandag den 6./5. kl. 18.30-20.30
Onsdag den 12./6. kl. 17-18.30, herefter spisning

12. Lukket punkt
Referent
Mette Leire Christensen

