REFERAT FRA LANDSBYBESTYRELSESMØDET TIRSDAG DEN 18.
SEPTEMBER 2018 PÅ STUBBEKØBING SKOLE
Deltagere:
Knud Christensen, Maria Bjørn-Olsen, Mie Nørgaard, Anders Piil, Karina Christensen, Tammi Andersen 9. kl., Pia Christensen og Mette Christensen.
Afbud:
Malene Bylov, Marion Bjerglykke, Hans Frederiksen, Daniel Hansen, Helle Wirensø,
Claus Kloster, Jonathan Kronow 9. kl.
13. Godkendelse af dagsorden
Numrene på dagsordenpunkterne rettet til. Punkt 6 og 9 (tilrettet blevet til punkt
19 og 22) udsættes til næste møde. Ellers godkendt.
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14. Godkendelse af referat
Godkendt.
Der er ønske om en mappe på intra eller skoleporten til referaterne, så de er samlet et sted ligesom på NemBørn.
15. Nyt fra:
Elevrådet:






Der er afholdt et kort møde, hvor Tammi og Jonathan fra 9. kl. blev valgt
som hhv. formand og næstformand. Melissa er koordinator for elevrådet i
år, hvor Danske Skoleelever igen kommer og inspirerer. Elevrådsmøderne
afholdes fremadrettet todelt, et for de store og et for de yngre. Elevrådet
skal ligeledes være mere elevbåret, formand og næstformand skal bl.a.
stå for dagsorden og referat.
På mødet blev høstfesten kort evalueret. Især de ældste elever synes, festen ”stjal” deres fritid, og de har ønske om at få tidligere fri en anden dag
som kompensation.
Når der er tilbud om forskellige aktiviteter eks. skolefodbold, så vil eleverne gerne informeres i god tid.

Institutionerne:





SAGSBEHANDLER:
METTE LEIRE CHRISTENSEN

Stor lancering af ”fri for mobberi”, som på forskellig vis indtog institutionerne fredag den 31. august. Der arbejdes med antimobbeprogrammet
på ugentlig basis.
En ny omgang KOMPAS er i gang, efterårets aktivitetstema er Krop og bevægelse.
Ledersporet i KUP (skoler) og KOMPAS(dagtilbud) byder bl.a. på lederudvikling de næste to år. Til oktober skal alle skole- og dagtilbudsledere
bl.a. evalueres af deres medarbejdere samt opstille personlige mål for
egen ledelse med fokus på elev-/børnecentreret ledelse.

Skolen:



To nye lærere er startet op 1. september, de er kommet godt fra start.
Michelle skal bl.a. have AKT funktion.
Familieklassen starter op til oktober.
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I uge 39 er 9. kl. på skolerejse til Budapest og 8. kl. er i Klaipeda (EFA).
Den 2./10. er der besøg af forfatter Ronni Andersen på skolen.
Tre lærere har tilmeldt sig et naturfagligt forskningsprojekt.
5. og 6. årgang er med i huskunstnerprojekt på Lindeskovskolen, der er
fernisering fredag den 21./9.
Tirsdag den 25./9. kommer BFU på besøg på skolen og i Stubbekøbing
Børnehus.

Forældre:


Der tages skarp afstand fra kollektive skideballer til forældrene på forældremøder, i stedet bør lærerne tage kontakt til den enkelte elevs hjem,
når der er udfordringer. Der ønskes konstruktivt samarbejde med lærerne.

16. Evaluering af høstfesten
En dejlig aften i flot vejr. Festen var godt besøgt, den var tiltrængt, og tilbagemeldingerne har været positive. Forslag om at indarbejde festen i årsplanen, så der
kan arbejdes med emne/tema op til festen, derved kan eleverne på skolen og børnene i børnehusene engageres mere i forberedelserne. Der skal være mødepligt
for eleverne, de skal have større ansvar/tjanser. Salgsboderne kan gå på skift således, at alle klasser får mulighed for at tjene lidt til klassekassen over tid. Forslag
om en lille ”scene”, hvorfra der kan bydes velkommen og evt. optrædes? Der skal
være bedre skiltning/reklamering for boder/salgssteder. Hvis der ønskes et diskotek, skal der ofres lidt ressourcer på det, eks. lys/røgmaskine. Der kunne også
være en form for fælles aktivitet eks. ”alle” bidrager på et stort lærred til et
kæmpe maleri. Bestyrelsen besluttede at gentage successen til næste år, på bestyrelsesmødet i april fastsættes datoen og evt. tema for næste skoleårs fest.
17. Orientering vedr. legeplads på skolen
Byggetilladelsen er ikke på plads endnu. Der er dialog mellem ejendomscentret,
Lekolar og skolen om risikoen/placering af ansvar, hvis Lekolar går i gang før tilladelsen er i hus. Patrick fra ejendomscentret mener dog ikke, der vil blive problemer med at få tilladelsen. Lekolar vil gerne i gang med at lave fundament til de
store ting i uge 40-41, lægge asfalt i uge 42 og lave gummibelægningen i uge 4344. Der laves nye ramper til hhv. SFO, kontoret og tosprogsklassen i projektet.
Når det hele er færdigt, forhåbentlig i god tid inden jul, skal vi naturligvis fejre det
med en indvielse.
18. Opsamling på forældremøder og forældrerepræsentanter i klasserne.
Bestyrelsen ønsker et dialogmøde med forældrerådene. Dels for at understøtte det
store arbejde, forældrerådene udfører på de enkelte årgange, og dels for at inspirere de evt. forældreråd, som måske har svært ved at komme i gang. Bestyrelsen
har fokus på involvering af forældrene og vil gerne i tættere dialog med forældrene og lytte til de gode idéer og evt. udfordringer, der måtte være i forbindelse
med det at være klasseråd/aktivitetsråd (børnehusene).
Charlotte sekretær laver en liste over de forskellige forældreråd/aktivitetsråd, efterhånden som forældremøderne er afholdt, og lærerne melder det ind. På intra
opdateres hver klasse med kontaktinfo på forældrerådene. Når der er styr på alle
rådene, inviteres de til møde med bestyrelsen. På næste møde følges op på valgene, og der sættes dato for dialogmødet.
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19. Godkendelse af årshjul
Punktet udsættes til næste møde.
20. To pladser i bestyrelsen til repræsentanter fra det omkringliggende
samfund
I bestyrelsen er det muligt at have to pladser, som besættes af repræsentanter fra
det omkringliggende samfund. Der er mulighed for at engagere lokale ildsjæle, der
ikke har børn på skolen eller i institutionerne. De kan imidlertid være svære at
finde, der har tidligere været tilbudt plads til ”Liv i Stubbekøbing” og NØF fra Horbelev, men det er der ikke kommet noget ud af. Bestyrelsen besluttede at henlægge sagen for nu og i stedet koncentrere sig om forældreinddragelse. Det kan
tages op igen ved behov.
21. Principper
Skolens principper er fundet frem af gemmerne, der var ikke så mange, og en del
er forældede. To principper er udarbejdet af bestyrelsen i nyere tid: ”principper for
SFO” og ”mobilpolitik for SFO”, disse to principper er stadig gældende og lægges
på skolens hjemmeside i en mappe kun til principper, så de er til at finde for alle.
På næste møde færdiggøres den mobbestrategi + handleplan, som bestyrelsen
kom med input til i foråret, og der vedtages princip for elevers brug af mobiltelefoner på skolen. Det blev besluttet, at bestyrelsen på den måde arbejder med et
princip eller to på hvert møde, indtil vi har dækket de behov, der er pt. Når der
udarbejdes et princip, indeholder dette samtidig en implementeringsplan. Ledelsen
ønsker, der bl.a. udarbejdes principper for inklusion, UUV og kommunikation/information.
22. Det videre arbejde med landsbyordningens værdier
Punktet udsættes til næste møde.
23. Kommunikation
Der er en god rytme med hensyn til facebook, der kommer jævnligt opslag fra alle
tre afdelinger. Hjemmesiden SKAL der gøres noget ved, vi kan ikke vente på
AULA. Knud, Pia og Mette tager fat i opgaven og får ryddet op i det, der er alt for
gammelt samt får lagt bestyrelsesreferater, principper, lidt nye billeder og måske
logoet på i en eller anden form.
Det skal undersøges, om de billeder, vi får taget hos Anita kan hentes ind som
profilbilleder i intra.
Der ønskes udarbejdet en kommunikations-/informationsstrategi for landsbyordningen.
24. Eventuelt
Underskrift af samtykke mht. fotoplakaten, det gøres også på næste møde pga.
fraværet ved dette møde.
Formøder inden bestyrelsesmøder forsøges lagt en anden dag, eks. via Skype.
Kommende møder:
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
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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

25. Lukket punkt
Referent
Mette Leire Christensen

