Brøndby Strand Skole
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Skolebestyrelsesmøde

Onsdag den 25. august kl. 18-21

Mødet afholdes på Rikke kontor

Dirigent: Ole Sønderup
Referent: Finn Rigét
Tilstedeværende:
Ina Hurup Christiansen, , Ole Sønderup, Said Mo El
Idrissi, Diana Hemdrup, Annette Nerup Jakobsen, .
Latifa Mojib,
Elevråd:
Rikke Rubek, Jimmi Riber Brønd,
Arno Hurup Christiansen

Pkt.1
Info om opstart på nyt skoleår, ved Rikke.

Pkt.2 Årets gang i skolebestyrelsen, aftale
om datoer, tidspunkter for møder osv.

Afbud: Shazzia Ahmed, Fozia Shah, Lone Mette
Nielsen, Marian Weng, Finn Rigét
Opstart er gået fint. Der bliver testet frem til
udgangen af september.
jf. de nye retningslinjer, sendes hele klasser ikke
hjem, men kun elever der har været i tæt kontakt
inden for 1 meter og i 15 minutter
Uge 31: alle medarbejderne/lærerne mødte ind og
havde blandt andet et oplæg omkring
“relationskompetence” og gennemgang af tilsynet.
Elevplaner er delvis suspenderet, det betyder at vi på
skolen har valgt at lave et ark, hvor lærerne blandt
andet skriver hvor barnet er fagligt og socialt.
Der er valg i skolebestyrelsen til april.
Vi mødes fremover 17.30 -20.30 i skolebestyrelsen

Pkt. 3 Opfølgning på processen ”Godt ind – Projektet “Godt ind - godt over” er udsat i et år, hvor
Godt over” ved Jimmi
der bliver arbejdet på processen for at årgangsopdele
sporene fremover. 0. klasserne vil fremover være på
det nuværende gul spor.

Pkt.4 Temapunkt om inddragelse af
forældre, læs gerne Oles tanker som han
har sendt ud på mail.
Vi skal også beslutte en dato for mødet
med kontaktforældrene.

Pkt. 6
ipad/pc’er
Pkt. 5
Meddelelser:
a.
b.
c.
d.
e.
Evt.

Formanden
Skole, plus info om Unicef RS
SFO
Forældreforening
Banko
Øvrige

Projektet har til formål at sikre en god overgang for
børnene og inddrager personalet i diverse
pædagogiske og faglige tænketanke.
Der bliver blandt andet arbejdet med “Fri for
mobberi” og overgang fra skole til klub,
overbygning m.v.
Forslag fra Ole om at få evalueret processen og de
forskellige indsatser løbende.
- Der er et forslag om et foredrag omkring
netetik af Thomas Netteberg, efter påske dato kommer snarest.
- Møde for kontaktforældrene 4. november på
lærerværelset på OB.
- Lone Mette vil fortælle lidt om
forældrefidusen
Debat omkring brugen af ipads contra pc.
Der er ipads fra 0. - 9. klasse
a. intet nyt
b. Skolen er blevet certificeret Rettighedsskole
og Rettighedsrådet skal til Børnetopmøde
den 1. oktober
c. Se punkt 3
d. hh
Banko er udskudt da der ikke er nok forældre
i forældreforeningen. Der bliver arbejdet på
at få flere hænder til at hjælpe.
e. intet
Punkt til næste gang: undervisning i 90 minutter af
gangen uden pauser - der er brug for skift i
aktiviteter.

