Brønderslev Nord
Hedegårdsskolen, Thise Skole, Toftegårdsskolen & Heldagsskolen

Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 22. august 2016
Møde indkaldt af

19.00 – 21.30

Hedegårdsskolen

Brian Lentz og Christian Bak

Mødetype
Arrangør
Referent
Tidtager

Deltagere

Michael Yde Nielsen, Heidi Andersen, Karen Strandfelt, Lisbeth Nielsen, Helle Jespersen, Emma
Taagaard, Lene Hansen, Jette Laursen, Grethe Christensen, Robert Larsen, Dorte Brønden, Lotte
Andersen, Richardt Duus
Afbud fra Jill Hvarregaard og Jan Mogensen
Lederne deltog i punkt 1

Opfølgning – referat siden sidst
Diskussion

Sidste referat gennemgås med underskrivning

Sidste møde var konstituerende og dermed ikke noget referat

1. Præsentation
Diskussion
Præsentation af alle. Lederne uddyber med en (kort) beskrivelse af deres ansvarsområder
Lederne deltager ad hoc på møderne og dermed kan der gå lidt tid før de deltager på møderne.
Ole Dahl – udskolingen Hedegårdsskolen, samt faglig ledergruppe ”Læring og Trivsel”
Martin Eriksen – indskoling og mellemtrin, samt faglig ledergruppe ”Læring og Trivsel”
Carsten Bruun – Thise Skole, samt faglig ledergruppe ”Administrativ”
Kim Højbo – Toften og indskolingen på Toftegårdsskolen, samt faglig ledergruppe ”Indskoling/SFO og Specialundervisning”
Allan Skriver – mellemtrin og udskoling på Toftegårdsskolen, samt ledergruppe ”Administrativ og Udskoling”
Hugo Sørensen – 10. klasse leder Hedegårdsskolen, samt ledergruppe ”Udskoling
Dorte Svendsen – SFO i distriktet, samt faglig ledergruppe ”Indskoling og SFO”
Per Bøgh – Heldagsskolen, samt faglig ledergruppe ”Specialundervisning”
Der er en folder på vej til beskrivelse af Brønderslev Nord – herunder præsentation af Skolebestyrelsen.

2. Valg af næstformand
Diskussion
Der skal vælges en næstformand – dette blev udsat til dette møde.

Konklusioner
Michael Yde Nielsen blev valgt.

3. SB møder i året
Diskussion
Plan for møderne udarbejdes ud fra forslaget, der er rundsendt af Christian. Skal der ændringer i mødetid og dage, så er det under
dette punkt
Årshjul påbegyndes. Hvilke punkter skal på hvornår?
Konklusioner
Møderne afholdes fra 19.00 – 21.30
Møderne placeres på mandag – onsdag
Brian og Christian tegner dagsorden med input fra øvrige.
Handlingspunkter

Brønderslev Nord
Hedegårdsskolen, Thise Skole, Toftegårdsskolen & Heldagsskolen

4. Budget 2017
Diskussion
Christian
Oplæg fra Christian.
Husk at der er dialogmøde omkring budget 2017 – invitation er udsendt til alle.
Konklusioner
Det er positivt, at man indbyder til borgermøde omkring budgettet.
Skolebestyrelsen mener det konsekvent er forkert at spare mere på skoleområdet, da vi er blandt landets billigste. Punkterne i
afdækningskataloget er skolens kerneydelse og dermed er det svært at pege på noget af det.
Handlingspunkter
Alle opfordres til at deltage i dialogmødet den 30. august. Brian opfordres til at lave
et indlæg på borgermødet
På næste SB møde arbejdes der i grupper med et høringssvar.
Elevrådet spørger eleverne omkring konsekvenserne for dem.

5. Overbygning
Diskussion

Christian

I strukturplanen står der, at overbygningerne skal samles efterhånden som lokalekapaciteten kan håndtere dette. Hvad er status?

Konklusioner
Christian orienterede om, at der er en arbejdsgruppe nedsat til belysning af området. Asaa overbygning er rykket ind på
Dronninglund. Det er stadig en politisk agenda at få samlet overbygningen på en skole – Hedegårdsskolen.
Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

Der skal arbejdes med et lave et kendskab mellem eleverne i Brønderslev Nord

Christian

Ingen

6. Klassebesøg og SB arbejde
Diskussion

Brian

Hvordan kommer skolebestyrelsen tættere på klassernes arbejde og skal de det? Hvordan kan klasseforældrerådene blive en aktiv
medspiller ift. arbejdet med trivslen på skolen?
Konklusioner
På Toftegårdsskolen mødes afdelingerne samlet, indskoling, mellemtrin og udskoling. Her kan SB koble sig på.
Thise Skole afholder deres møder inden kl. 17.00
På Hedegårdsskolen afholdes møder i afsættet årgangsvis.
Det er vigtigt, det er tydeligt, hvad SB skal arbejde med – det bliver mere overordnet.
Der opfordres til at forældrene henvender sig – dette kan ses på hjemmesiderne snarest, samt i folderen omkring Brønderslev Nord
Handlingspunkter
Ansvarlig
Det bliver et arbejdsområde for SB i dette skoleår. Hvordan kan vi gøre dette bedst
muligt?
Det skal synliggøres på hjemmesiderne, hvem der er valgte i SB og opfordring til at
Christian
bruge dem i dialog.

7. Skolebestyrelsens arbejde
Christian

Brønderslev Nord
Hedegårdsskolen, Thise Skole, Toftegårdsskolen & Heldagsskolen

Hvordan tager SB fat på arbejdet med principper?
Fra centralt hold foreslås det, at man tager en fælles workshop med temaet ”nyvalgt i SB og hvad så?”
Arbejdet ”parkeres” til dette.

8. Punkter til næste møde
Brian
Indsamling af punkter til næste møde

9. Personalenyt
Christian
Afholdes uden deltagelse af elever
Orientering ved Christian

10. Eventuelt
Alle
Diskussion
Orientering om status på økonomi; skoleåret er opgjort ultimo juli. Dette gennemgås i skrivende stund.
Hjemmesiderne og status på dette arbejde.
Referatet kommer med indkaldelsen til næste møde.
Konklusioner
Hjemmesiderne bibeholdes i nuværende udgaver og afventer en national portal.

Handlingspunkter

Ansvarlig

Deadlinedatoer

