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Dagsorden til 
Skolebestyrelsesmøde

Referent: Vivi
Afbud: Lone, Dorthe, Heidi

Sletten Skole
Tirsdag den 1. oktober på afd. Otterup

kl. 18.00 - 20.30
Referat

1. Godkendelse af dagsorden punkt 4 flyttes op til punkt 2 - dagsorden godkendt

3. Nyt fra

• Dagtilbud
• Skole
• SFO og Aktivitetshuset
• Elevrådet
• Forældrerådene

Dagtilbud - nyhedsbrev - skal arbejde med dejlig er 
jorden
invitation til bedsteforældredag.
JT har lige afholdt forældremøde

Skote:

• Der er blevet rykket rundt på nogle lokaler 
i udskolingen, så der er kommet et nyt 
opholdsrum med bl.a bordfodbold og sofaer.

• Vi har deltaget i skolefodbold - DBU

Afd. NV

• Nyt klatretårn
• leg på streg i skolegården
• VI har sagt farvel til Kirsten Erlund som er gået 

på pension.

Afd. OTT

• Leg på streg - En helt ny gård at komme i
• Problemer med at få legepladsen færdig. Den er 

blevet kasseret i inspektionen. Grundlæggende 
dårligt arbejde udført af Unika. Der er meget der 
skal laves helt om, og der vil derfor gå noget tid, 
før den er klar.

Aktivitetshuset

• Nye gamerstationer med nye computere, stole, 
tastaturer

• Klubben har deltaget i nogle forældremøder, for 
at reklamere for deres tiltag.

Elevråd

• Formand - Sara
• Næstformand - Gustav

Forældrerådene

• Ikke rigtigt noget nyt.
• Peter spørger Martin, om der bliver fulgt op på
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fællesfester/ MGP

4. Meddelelser fra

• Formand
• Lede|sen
• Andre

Formand:

• Med udgangspunkt i artikel. Skal vi vælge 
undervisningsmiljørepræsentanter blandt 
eleverne?

o Mads vil gerne læse artiklen igennem. 
Men det er jo ikke alt eleverne har 
indflydelse på.

o Negative ting bliver hurtigt til sandhed. 
Henvendelse fra forældre vedr. dårligt 
indeklima, men vores indeklima bliver 
konstant justeret og målt. og der er ikke 
dårligt indeklima på afd Ott.

• Artikel fra skole og forældre. Skal jeres skole 
være klimavenlig - bl.a affaldssortering. Læs det 
igennem og se om der er nogle gode ideer vi skal 
have med.

o Der arbejdes allerede med affaldssortering 
i kommunen.

Ledelsen

• Ordblindekonference -d- 4/10
• tirsdag 12/11 kl 19 tingstedet - dialogmøde 

mellem institutionsbestyrelser og BUU
• Vi har besluttet, at vi fremover holder alle 

skolebestyrelsesmøde på afd. Ott. med årligt 
besøg rundt på afdelingerne

Andre:

Orienteringspunkt:

2. Besøg af Ungskoleleder Morten s. 
Schlægelberger

• Morten vil fortælle om Ungdomsskolen og 
SSP

Ungdomsskolen arbejder med gruppen fra 7. kl til 18 
år

Ungdomsskolen varetager primært de 
opgaver byråddet har vedtaget.
SSPvaretager ungeråddet - fælles elevråd på tværs af 
alle skolerne.
SSP:

Gennemgang af oversigtsark - hvad arbejder SSP med? 
Hvad er hot spot indsatser? - nogle steder besøges 
oftere end andre - der hvor de unge hænger ud.
pt 64 hot spot steder 
forskel på indsatserne alt efter hvilke udfordringer 
gruppen af unge på de enkelte steder har.
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Udfordringer med "knallertbøllerne":
Morten havde møde med to forældre i torsdags, som 
har kontaktet skolen. De vil gerne være med til at lave 
noget omkring knallerter - Har fået lov til at låne 
værkstedet på produktionsskolen - inviterer til møde 
med de unge. hvad vil de unge gerne have? De unge på 
produktionsskolen laver indbydelsen, så det bliver ung 
til ung.

Ved de unge, at klubben ikke kun er for de små børn? 
forslag - forældreråd i alle klasser. Rette henvendelse 
til dem, hvis de skal arrangere noget. (Morten har det 
allerede i tankerne)

Det er en kompleks gruppe at arbejde med, da 
aldresspringet og interesserne er så spredte.

Undervisningsplan for SSP indsatser i NFK uddelt og 
gennemgået.

• Der kommer evt et tillæg til 7. klasse vedr. Cyber 
Crime

• Færdselsrelateret førstehjælp til 8. klasse
• Evt. uddannelse af unge brandkadetter

Gennemgang af oversigt af SSP §115 møde

Der er generelt ikke ret meget alvorligt ballade blandt 
de unge i Nordfyns Kommune

Ved bekymring om salg og indtagelse af stoffer, skal 
politiet kontaktes. Det er ikke en skole- el. SSP- 
opgave.
Ændring af åbningstider efter nyttåe 18.30 - 21.30. 
Igang med udarbejdelse af mobil sommerferieklub.

Spørgsmål: Er det muligt at have et ungdomshus, hvor 
de unge kan mødes og være fri for voksne?
Ungeråddet arbejder med at få ideer til at oprette et 
ungehus, som skal være mere kulturrelateret. Det bliver 
ikke et voksenfrit og kontrolfrit sted.

5. Dialogmøde mellem BUU og bestyrelsesformæn Mads og Peter har været afsted

Udvalgsformand Anja Lund bød velkommen
• Orientering fra Peter om dialogmødet den 10. 

september: • Hun er meget interesseret i
o Befolkningsprognose
o Præsentation af Aula, Skolebordet og

skolebestyrelsens arbejde og vil gerne deltage i 
skolebestyrelsesmøder
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Meebook
o FastøoMeke af medarbejdere
o fraværsregistrering
o Orienteringer ved komunaldirektør

Morten V. Pedersen

Børnetal i NFK fra 2019 - 2023 Vi vil på Slettten Skole 
miste elever. Prognosetal vil altid være usikre. - Vi skal 
se det som et potitisk værhtøj.

Asger Andersen - formand fra Særslev/hårslev. 
Hvordan kan vi hoMe på de gode medarbejdere.

Aula - platform som skal tage over for Skolelntra - 
Evt.
Morten V Petersen kom med en orientering. 
gennemgik hele kommunens budget.
Det der fyMer i kommunekassen er M.a de mange børn 
som er blevet fejlplaceret - tvangsfjernelse.

Fraværsregistrering:
Vi arbejder i ledelsen med at finde ud af, hvor stor en 
del af vores etever, som har meget ulovlig fravær. Når 
vi kigger på tallene fra Sletten Skole, ser det ikke 
bekymrende ud

Diskussionspunkt:

6. Årshjul for skolebestyrelsen

• Drøftelse af emner til et årshjul

Hvilke punkter kunne slxolebestvrelsen tænke sig at 
arbejde med?
Vi har nogle faste punkter, som allerede er på 
dagsordnen?

L Arbejde med vores principper - 
principperne skal være aktive, der skal være 
en løbende opsamling.

2. Sprog og børns sprogbrug - sprogkoder
3. ForæMre^fte på sliderne - tema, hvor tit, 

hvoMan? (er der behov for det?)
4. problemstillinger med forældreperspektiv
5. Den gode Hstorie om skoten
6. Byttecentral - tøj, sko, genbrug - tente 

eleverne med? punkt på dagsordnen d. 11/12
7. De nationak' test: - hvordan tænker vi om tem 

og italesætter dem?

7. Drøftetee af vikarforbrug

• Skolens håndtering af princip for vikardækmng

Det mest vikartunge vi har er medarbejdernes 6. 
ferieuge.
Ledehen har lavet retnmgstinjer for vikardæknmg på 
Sletten Skole.

4 af 5 09-12-2019 17:12

https://slettenskole.skoleporten.dk/sp/file/llc026e8-8505-46ea-8fac-b27


https://slettenskole.skoleporten.dk/sp/rileZ11c()26e8-85()5-46ea-8rac-b27...

prioriteret rækkefølge

Der hvor det er muligt, bliver der trukket uddannede 
vikarer ind til at varetage længerevarende vikariater.

Beslutningspunkt:

Evt.
Godkendelse af referat
Lukkede punkter, herunder kvartalsvis 
opfølgning på budget og status på aktuel 
personalesituation
Næste møde:
Onsdag den 11. december
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