REFERAT FRA LANDSBYORDNINGENS BESTYRELSESMØDE
ONSDAG DEN 10. OKTOBER 2018 PÅ STUBBEKØBING SKOLE
Deltagere:
Knud Christensen, Hans Frederiksen, Maria Bjørn-Olsen, Mie Nørgaard, Anders Piil,
Karina Christensen, Marion Bjerglykke, Daniel Hansen, Karina Christensen, Helle
Wirensø, Pia Christensen og Mette Christensen.
Afbud/fraværende:
Malene Bylov, Claus Kloster, Jonathan Kronow 9. kl., Tammi Andersen 9. kl.
26. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
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27. Godkendelse af referat
Godkendt.
Mailhenvendelse fra Nadia Ludvigsen ang. punktet ”orientering fra forældre” og
oplevelsen af ”kollektive skideballer” på forældremøde blev drøftet. Ikke alle forældre havde den samme opfattelse af mødet, det er dog bestyrelsens holdning, at
problematikker vedr. enkelte elever tages op med disses forældre. Kollektive skideballer fører ikke til noget konstruktivt.
28. Nyt fra:
Elevrådet:


Der er sat dato for møde med Danske Skolelever.

Institutionerne:


Intet nyt.

Skolen:





Skoleleder Claus Kloster Jeppesen er sygemeldt, ledelsen varetages af viceskoleleder Pia Biela Christensen og pædagogisk leder Mette Leire Christensen. Mette står for den ledelsesmæssige kontakt med bestyrelsen.
Skolegårdsprojektet skrider planmæssigt frem. Der har været usikkerhed
vedr. afspærringen, firmaet er kontaktet, der sættes byggehegn op.
Skolernes motionsdag afholdes vanen tro fredag inden efterårsferien.

Forældre:


SAGSBEHANDLER:
METTE LEIRE CHRISTENSEN




Bestyrelsen har været repræsenteret ved en del af efterårets forældremøder. Der har været henvendelser fra forældre, som er utrygge pga. morgentrafikken ved skolen. Der køres meget stærkt, og der standses for at
sætte børn af på uhensigtsmæssige steder. Hans og Knud laver et skriv på
intra samt tager kontakt til Bent Betjent.
Marie-Josée Jensen indtræder på den ledige plads i bestyrelsen, Marie-Josée er mor til Jonathan i 1.a.
Nils Larsen indtræder på pladsen som suppleant, Nils er far til Tobias i 4.a
og Laura i 8.a.
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Der har været henvendelse fra forældre vedr. vikardækningen på 6. årgang. De havde meget vikar i en uge, da en lærer var på kursus og en afholdt 6. ferieuge. Det er naturligvis uhensigtsmæssigt, men kan forekomme, da kursusdatoer ikke altid er kendt ved skoleårets start.

29. Godkendelse af årshjul
Godkendt.
30. Landsbyordningens pædagogiske profil
Udkast til værdiregelsæt (resultatet af vores egen værdiproces sat ind i skabelon
fra DCUM) delt ud, vi arbejder videre med det på næste møde. Forventninger til
elever, forældre og skole fra Lindeskovskolen delt ud som inspiration til synliggørelse af værdier.
31. Antimobbestrategi og handleplan
Med udgangspunkt i bestyrelsens drøftelser i marts er udkast til antimobbestrategi
påbegyndt. Materialet blev omdelt og meget kort gennemgået. Oplægget gennemlæses og forslag til tilføjelser og/eller rettelser må meget gerne fremsendes til
Mette, som reviderer oplægget og sender det ud med næste dagsorden. Der arbejdes videre med strategien på kommende møde.
32. Princip vedr. elevernes brug af mobiltelefoner i skoletiden
Pias udkast til mobilpolitik blev gennemgået. Bestyrelsen ønsker umiddelbart, at
eleverne afleverer deres telefoner om morgenen og får dem igen efter endt skoledag. De kan dog anvendes i undervisningen efter lærerens skøn. Pia retter udkastet til i forhold til de kommentarer, der fremkom på mødet og ”sender den i høring” i afdeling 2. Herefter tages politikken op i bestyrelsen igen til endelig godkendelse.
33. Kommunikation
Nyhedsbrevet udkommer op til efterårsferien.
”Hjemmesideredigeringsgruppen” har været i sving, forandring fryder i den grad!
Tak til Knud for den store hjælp.
34. Eventuelt
Underskrift af samtykke mht. fotoplakaten.
Kommende møder:
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
35. Lukket punkt
Referent
Mette Leire Christensen

