Skolebestyrelsen
Referat
Data om mødet
Dato:

7. november 2018

Kl. 19.00 – 21.30
Personalerummet

Mødedeltagere:
Betina Christensen
Marianne Joldersma
Katja Jacobsen
Stina Andersen
Dennis Kirkeby Birn
Dennis Aagaard
Henriette Holstener Didriksen
Mette Larsen
Lisbeth Tønnesen
Jakob Dalgas
Karin Villumsen - souschef (referent)
Elevrepræsentanter:
Mathilde Sophie Nielsen 9.a
Mathildesophienielsen@hotmail.com
Ejnar Wibe Juul 6.b
ejnarwj@gmail.com
Afbud: Dennis B, Marianne og Mathilde

Pkt.

Dagsorden:

Ansvarlig:

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Nyt fra elevrådet
Eleverne ønsker ændring af skolens
ordensregler således, at elever fra 7. –
9. klasse kan forlade skolen i
frikvartererne.

Elever i udskolingen ønsker at kunne forlade
skolen i frikvartererne.
Emnet er også drøftet på forrige
bestyrelsesmøde.
Lærerne vurderer at det er en fordel at
eleverne er på skolen – det styrker elevernes
indbyrdes relationer. Hovedparten af
eleverne har madpakke med som de spiser i
klassen sammen med kammerater og lærer.
UU-vejlederen kommer på to andre skoler i
kommunen. Vedkommende ser klart bedre
koncentration hos vores elever i timerne
efter frokostpausen.
Et elevargument for at forlade skolen, er
udvalget i forretningerne.
Kan man arbejde med udvalget af varer i
skoleboden?
Bestyrelsen ønsker at eleverne bliver på
skolen, også af hensyn til at elever ikke
begynder at ryge.
Bestyrelsen ønsker at fortsætte med
ordensreglen som den er.
Bestyrelsen ønsker også at der bliver set på
sortimentet i skoleboden.
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Udskolingen – ønsker om skaterbane
Boldgården – med det lave hegn, kan det
forbedres?

3.

Revidering af princip om sundhed,
kost og motion på Borup Skole
Bilag: Forslag til princip ved JD

Ønske om et andet billede.
Drøftelse af forældre/kontaktlærernes
involvering og opmærksomhed på princippet.
Princippet blev gennemgået. Der er rettelser.
Der fremsendes et nyt revideret forslag til
bestyrelsen.
Aftalt at der i kommende julebrev henvises
til de principper der er reviderede.

4.

Revidering af anti - mobbepolitik
Bilag: Forslag til politik ved Betina.
Eftersendes eller uddeles på
mødet

Forslaget blev drøftet. Rettelser og
kommentarer.
Betina reviderer princippet til mødet i
december.
Herefter sendes princippet i høring blandt
medarbejderne.

5.

Budgetopfølgning

Gennemgang af budgetopfølgningen.

6.

Status på Jump for Fun

Ikke noget nyt.

7.

Orientering

8.

Øvrige meddelelser

Temaaften for alle bestyrelser –
Aula & kommunikation
7/2 kl. 18.00 eller 18.30 ca. 2.5 t.
Hastrup skolen

9.

Eventuelt
Herunder punkter til kommende møder

Dec. Besøg af lærer fra Hvalsø skole omkring
mobilfriskole. Dialog ca. 1 time.
Principper – Sundkost kost og
Antimobbepolitiken.
Ved dec. mødet serveres der gløgg og
æbleskiver.
Gløgg – Jakob
Æbleskiver – formanden og/eller
næstformanden.
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