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Møde i skolebestyrelsen
Mandag den 9. november kl. 19.00 – 21.30
på Thise Skole
Indkaldte: Brian Lentz, Heidi H. Nielsen, Lone Hougesen, Helle Bønnelykke, Jan Mogensen,
Michael Yde Nielsen, Bjarke Bjerg, Richardt Duus, Helle Homann Jespersen, Karen
Strandfelt, Lisbeth Nielsen, Carsten Bruun, Ole Dahl og Christian Bak
Fraværende: Michael Yde Nielsen, Bjarke Bjerg, Heidi Nielsen

REFERAT
1. Godkendelse af referat fra SKB-møde
Rettelse til punkt 3 – Der ønskes ikke nødvendigvis en ensretning af lektiecafé. Dette er nu rettet i
referatet.
Bilag:
Referat fra den 10. oktober

2. Skolestruktur
Orientering om status pt.
Første samtalerunde til ansættelse af nye distriktsledere er afholdt og næste samtalerude er i uge 47.
Der afholdes desuden Garuda-tests for at afdække ledelseskompetencer og sammensætte de
kommende ledelsesteam. Man har dog ikke tænkt sig at flytte rundt udelukkende med afsæt i
Garuda-testen – der bliver også taget hensyn til sammensætningen i de fungerende team.
Den 19. nov. får SFO-lederne afklaring på, om de skal være leder i den nye struktur, men ikke hvor.
Spørgsmål/bekymring fra SB: Bliver SB ”udvandet” når den bliver sammensat af endnu flere
skoler? SB drøftede ideen om, at der evt. kan nedsættes ”forældreråd” på de enkelte skoler for at
imødegå dette.
Økonomitildelingsmodellen kører videre i næste skoleår – måske bliver den tilrettet fremadrettet.
Bilag:
Ingen
3. Ferieplan til høring
Ferieplanen er taget til efterretning.
Bilag:
Høringsmateriale
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4. Karaktergivning
Dette har været drøftet før. Lige nu gives der karakterer tre gange årligt. Dette passer ikke med
optagelse.dk. CK ønsker en drøftelse omkring dette område.
CK orienterer om, at der skal afgives karakter inden 1/12, da disse skal indberettes til
”optagelse.dk”. Det kan være svært at afgive karakterer to gange før 1/12 og omvendt kan det også
være svært at få til at give mening at give karakter to gange efter 1/12.
HJ foreslår, at første karakter evt. kan gives allerede til efterårsferien for at eleverne kan nå at rette
op til den karakter, der har betydning – den som bruges til indberetningen. Så evt. afgivelse af tre
karakterer på 9. årg. og to gange på 8. årg.
SB foreslår, at skolen/lærergruppen i overbygningen bestemmer antallet og placeringen – de har
erfaringen til at vurdere dette.
Diskussion omkring karakterer afføder diskussion om elevplaner, som nu fremstår lidt som
standpunkts-”karakterer” Dette er i flg. CK ikke hensigten - CK undersøger planerne.
Bilag:
Ingen

5. Hjemmeside og ”reklame”
CK orienterer om en forældrehenvendelse. Der ønskes en principiel drøftelse omkring indholdet på
skolens hjemmeside.
CK orienterer om, at indtil videre har ledelsen sorteret i indkomne tilbud/forslag til ting, som ønskes
på skolens hjemmeside. Eksempelvis har skolen haft oplysninger om et forsøgsprojekt om
kiropraktik i forbindelse med behandling af hovedpine på hjemmesiden - dette har affødt en enkelt
forældrehenvendelse. Opslaget var blevet opfattet som en slags reklame for kiropraktisk
behandling.
SB drøfter principielt hvilke ting der bør kunne findes på hjemmesiden. SB foreslår, at kontoret
fortsat sorterer efter ”sund fornuft princippet” hvad der skal på hjemmesiden.
Bilag:
Ingen

6. Kostpolitik
Drøftelse og evt. nedsættelse af udvalg.
Bilag:
Ingen

Elevrådet har undersøgt skolebodens udvalg – dette svarer ca. til det Bondestuen
præsenterer på deres hjemmeside.
SB konkluderer indtil videre, at udvalget i skoleboden acceptabelt, og det er op til
forældrene selv, om de vil sende penge med børnene i skole og henviser til, at udvalget er
synligt for forældrene på Bondestuens hjemmeside.
CK informerer desuden om, at skolemælk fremover ikke bliver tilbudt på skolen – dette pga.
den store administration i forhold til hvor mange der køber mælken (36 stk.) SB drøfter, om
Bondestuen evt. kan overtage mælkeudskænkningen i en form. Indtil videre afventes, om
det afføder problemer/henvendelser med den ”manglende” mælk.
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7. Trafik om morgenen
Drøftelse om eventuelle tiltag og indsatser
OD har uddelt ”bøder” (venlige henstillinger til ikke at parkere foran hovedindgangen) i en periode.
OD orienterer om, at kantstenen til det grønne område foran badminton-centeret er for høj –
undervognen skraber imod. OD har indhentet priser fra kommunens vej-folk og vil også indhente
priser fra andre. Når dette er på plads, er det nemmere at bede folk om at parkere foran
badmintoncenteret. OD vil fortsat (i perioder) uddele ”bøder” til de forældre, der parkerer foran
hovedindgangen. Der bliver sat skilt op på Nordens Allé for at opfordre forældre og elever til at
benytte fodgængerfeltet. Skiltet vil stå der i perioder for at have større blikfang.

Bilag:
Ingen
8. Meddelelser
Bilag:
Ingen

9. Orientering
- Nyt fra Hedegårdsskolen
- Nyt fra Thise Skole
CB orienterer om, at facebook-siden er kommet op at køre. Der er ret stor interesse
for siden, og indtil videre har der ikke været kritiske indslag på siden. Siden er en
succes.
- Nyt fra Hedegården
Økonomien lidt trængt pga. to langtidssygemeldte. Den ene er dog på vej tilbage i
arbejde igen og den anden forventes tilbage i et omfang omkring juletid.
- Nyt fra SFO/LBO i Thise
Har holdt fest – god mad og god underholdning. Festen var en succes. Børnene var
glade – de synes festen var sjov, men ville dog gerne have noget at lege med – dette
tænkes der i til næste år. Der arbejdes med en ”juleoverraskelse” evt. en biograftur.
Har fået ny ”ledelsesstruktur” pga. at de er uden fast leder. Fungerer rigtig godt – alle
opgaver bliver løst.
- Nyt fra elevrådet
På HE: Noah og Mathilde har været rundt i klasserne for at snakke om urene toiletter
– og været ude igen for at høre, om det er blevet bedre – det er det!
Desuden er der blevet snakket lektier i klasserne – også her er der sket forbedringer.
På TH: Gymnastiksalen bliver åbnet i pauserne – man arbejder på en klassevis
tildeling.

Bilag:
Ingen
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10. Eventuelt
CK orienterer om drøftelse på HE omkring lektier. Lærerne skal vænne sig til at om tænke
lektiebegrebet, sådan vi kommer væk fra dag-til-dag lektier. Dog er det stadig en god idé med
læsetræningen. CK arbejder på et ”skriv”, hvor skolens holdning til lektier vil fremgå. Det er noget
både lærere, elever og forældre skal vænne sig til.
Noah (TH) fortæller om hvordan de prioriterer lektierne i lektiecafe på TH. Der skelnes mellem
”Skal” og ”må” lektier.
Brian påpeger, at det er svært som forældre at følge med i – ud fra ugeplanerne, om eleverne når det
de skal – er der noget forældrene skal samle op på? CK forsikrer om, at hvis der er problemer, så vil
klassens lærere kontakte forældrene.
11. Punkter til næste møde (10. dec.)
Julefrokost-møde – starter kl 18.00! CK og OD beslutter hvor mødet afholdes.

12. Personalenyt (uden elever)
Intet!

