Brøndbyøster Skole

Skolebestyrelsen

Referat Skolebestyrelsesmøde
Dato: Tirsdag den 25. september 2018 kl.18.00-21.00
Sted: Skolens kontor, Brøndbyøster Skole
Deltagere:
Lars Emil Blok (formand)
Henning S. Frandsen
Sara Filskov
Torben Schou Malmros
Nina Lund
Lene Frandsen
Marie Raabye

Jens Lauersen Wivegaard
Henning Astrup
Per Jensen (KB rep.)
Beate Odgaard
Jan Baskjær
Elevrådsrepræsentanter
Katrine Altun

Nicolai Schou
Christian Wadskov
Niels Klitgaard Aagesen.
Per Lassen (lærerrep.)

Afbud:
Gæst:
Godkendelse af referat.
Referatet godkendt
Meddelelser:
Formanden:
Tilmelding til ”Skole og forældre” (3 pladser)
Forslag til at ”lærernes Dag” kaldes ”Personalets Dag” og fejres derefter.
Skoleledelse:
Elevfravær, Lunten, økonomi, renovering, performance.
Focus på registrering af elevfravær – der skal i samarbejde ske en opstramning især med henblik
på ”feriefravær” og fokus på registrering af lektionsfravær.
Vedr. Luntens udvidelse har der været afholdt møder mellem personalet, ledelse og forvaltning for
at finde en løsning på pladsproblemerne.
Der bliver arrangeret en ”Skolebestyrelsens dag” for De tre bydelsskolers bestyrelser – arrangeret
af forvaltningen.

Økonomien balancerer fint også i forhold til vikarbudgettet (kommunens laveste sygefravær bland
personalet).
Atletik- og bevægelsesområde er blevet bevilget og anlægsarbejdet påbegyndes her i efteråret.
KB:
Status på det kommunale budget: der indledes samtaler mellem de politiske partier og
borgmesteren med udgangspunkt i ”sparekataloget”. Skal afklares senest den 10.oktober
Musikskolen skal have nye lokaler.
Andre:
Pkt. 1: Sag(er) fra elevrådet
Sagsfremstilling: Elevrådet orienterer om opstart og konstituering.
Beslutning:
Elevrådet har konstitueret sig :
Formand Mille 9.b og næstformand Marie 9.b
Der er etableret udvalg for:
a. de yngste klasser
b. gallafest
c. mediegruppe
d. kantine
Elevrådet ønsker opsat endnu en vandautomat.
Retningslinier for klassernes salg af mad og drikkevarer på skolen.
Påpeger problemer med indeklimaet på skolen.
Der ønskes en hel skoledag, hvor elevrådet kan tage væk fra skolen og diskutere det fremtidige
arbejde.
Der nedsættes et udvalg ift. madsalg på skolen:
Mille og Marie (elevrådet) + Lars, Jens og Sara (forældre SB)

Pkt. 2: Transport mellem to martrikler.
Sagsfremstilling: Beate fremlægger tilrettet princip vedrørende transport mellem to matrikler, når
eleverne skal til svømning og idræt midt på dagen.
Beslutning:
Punktet udsat.
Pkt. 3: Forældreråd

Sagsfremstilling: Der er etableret nye forældreråd i klasserne, og SB skal tage stilling til, hvordan vi
kan anvende dem aktivt. Lene orienterer.
Beslutning:
Der skal planlægges en aften for forældrerådene ( udvalg: Katrine, Marie, Sara, Henning og Lene).

Pkt. 4: Elev sundhed
Sagsfremstilling: Udskolingen oplever at skolens ældste elever indtager store mængder af snacks,
slik og energidrikke i skoletiden. Der ønskes en fælles drøftelse i SB om eventuelle fælles
retningslinjer på området.
Beslutning:
Debat hvor forældreansvar, oplysningskampagne, forældre råd og projekt som skal inddrage en
hel årgang blev fremført.
Debatten fortsættes på kommende møde.

Eventuelt

