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Skolereform status
Der sker rigtig mange ting her og nu op mod sommerferien, med mange informationer og
stort flow, men det er ledelsens vurdering at vi på mange måder er parate og vi bliver klar til
1/8.
Der mangler en del vejledninger fra centralt hold, men vi har forberedt os så godt på noget vi
ikke helt kender. Der er blevet arbejdet godt bla. med målsætninger for det pædagogiske – der
vil være mange ”nye elever” for pædagogerne, så det kræver indkøring, men mange byder sig
til og der har generelt været en god involvering fra personalets side.
Beskrivelser og praktiske forhold bliver klar og kommunikeret ud i næste uge, og så må vi i
gang efter sommerferien og så lære og tilpasse undervejs.
Omkring ’Åben skole’ vil der blive lavet en pilot-projekt med Sundby Boldklub for 6. klasserne
– møde med politikere og forvaltningsfolk er planlagt.
Princip for brug af Smartboards
Princippet for brug af Smartboards i undervisningen og frikvarterer som blev fremlagt på
forrige SB-møde blev godkendt og er nu gældende på skolen. Princippet vil blive evalueret
efter et år.
Øvrige principper færdigbehandles i den nye skolebestyrelse.
Budget
Budgettet blev gennemgået og udvalgte poster for SvS og FLS blev debateret og forklaret.
Budgettet blev godkendt.
Ny Skolebestyrelse
Det er skiftetid og en ny skolebestyrelse træder sammen efter sommerferien. 3 medlemmer
fra den gamle skolebestyrelse fortsætter og 11 nye kommer til. 7 valgte medlemmer og 7
suppleanter, som traditionen tro alle deltager på møderne. Første konstituerende møde er i
slutningen af august. Repræsentanter fra Skole & Forældre kommer på SvS og giver et 4timers introduktionskursus til skolebestyrelsesarbejdet.
Nyt fra ledelsen
Lige på falderebet inden sommerferien har lærer Mette Rohde opsagt sin stilling. Der vil blive
holdt ansættelsessamtaler inden sommerferien og det forventes at der træffes beslutning og
ansættes en erstatning for Mette inden vi går endelig på sommerferie.
FLS
Arbejdet pågår på FLS med at oprette en sportsklub i samarbejde med Dansk Handicap
Idrætsforbund og med stor forældreinvolvering.
Der arbejdes for politisk lydhørhed for en forbedring af legepladsen/skolegården, som ikke er
særlig kørestolsvenlig.
Da en rigtig stor årgang forlader FLS her med udgangen af skoleåret, er der en voldsom
nedgang i elevantallet.
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