Brøndby Strand Skole
Skolebestyrelsesmøde 25. september 2019
Skolebestyrelsesmøde

Onsdag den 25.september 2019 kl. 18 – 21
Formøde for forældrerepræsentanterne
kl.17.45-18.00.

Indskolingen

Konferencelokalet i den høje kælderetage

Dirigent: Ole Sønderup
Referent: Finn Rigét
Tilstedeværende:
Ina Hurup Christiansen, Shazzia Ahmed, Ole
Sønderup, Said Mo El Idrissi, Diana Hemdrup,
Latifa Mojib, Susanne B. Jensen
Elevråd: Ali Khan
Rikke Rubek, Helle Dinesen, Finn Rigét
Arno Hurup Christiansen

Pkt. 0

Afbud:Annette Nerup Jakobsen, Marian Weng
godkendt

Referat fra sidste møde:

Pkt. 1
Diverse og refleksion

Pkt. 2
Elevrådets punkt
v/ elevrådet

Sikker skolevej: dem som kommer fra den østlige
del af Gl. Køgelandevej har ikke sikker skolevej. Ina
sender et skriv til Rikke, og hun tager det med til
Forvaltningen inden de laver undersøgelsen og mens
de gør det.
Der mangler et skilt ved strandesplanaden som viser
vejen til Indskolingen.
Rådet har talt om renere toiletter, fx flyder det med
papir m.m. på gulvene i toiletterne ved rødt spor i
Overbygningen. Elevrådet vil tage op hvad eleverne
selv kan gøre.Der bliver foreslået at eleverne selv
laver en kampagne for renere toiletter. Det bliver

nævnt at toiletterne bliver gjort rent to gange om
dagen.
For lidt lagringsplads på nogle iPads.
En temadag, Skraldedag, hvor eleverne samler
skrald i nærområdet omkring skolen. Det foreslås at
lave det under Forårsrengøringen, hvor der også
kunne komme lidt medie bevågning ift
begivenheden.
Et par temadage hvor der arbejdes med nogle af
verdensmålene.
Ønske om nye stole hvor man sidder bedre
Rikke laver et høringssvar ud fra hvad vi har talt og,
vi ser på det til næste SB-møde.

Pkt. 3
Erhvervspraktik,
Høringssvar til forvaltningen skal udarbejdes,
se vedlagte bilag.
Pkt.4
Skolens fraværspolitik:
Fremlæggelse af fraværspolitik
Registrering for hver time for 7.-9. klasses eleverne,
Inas punkt vedrørende SFO:
ledelsen taler til hvert forældremøde om at “det er
bedst når alle er her”, der er et tæt samarbejde hver
•
Jeg synes ikke tilbud af ture over
måned mellem ledelse og medarbejdere ift elevers
sommeren er lige fordelt.
fravær.
•
Hører flere børn der keder sig i
Punkt vedrørende SFO:
SFOen, og finder andre alternativer.
- SFO har et antal børn over det forventet
- Dyregården har altid været attraktiv for nogle
Jeg synes SFOen mangler at samle børnene i
børn, som vælger den til
SFO tiden, både dagligt men også i ferier.
- Det foreslås at sommerferie-ugernes
Jeg har tit tænkt på, om man ikke kunne lave
aktiviteter planlægges i god tid, og at der
nogle temaer eller workshops børnene kunne
aktiviteter i alle sommerferiens uger.
melde sig til.
SFO’en er enig i kritikken og vil blive bedre til at
planlægge sommerferiens uger, og i højere grad
Her er lidt af de tanker jeg selv har.
prøve at fordele aktiviteterne over alle ugerne.
•
Værksted byg og pynt sin egen drage
•
Playstation FIFA, VM, EM turnering
– Børnene er med til at lave pynt til lokalet.
•
Ifb. Med næste sommers OL, kunne
man måske også lave nogle hold og dyste i
nogle forskellige discipliner (Holdene kunne
være sammensat af børn på forskellige
klassetrin, for at styrke sammenholdet mellem
alder og køn)
•
Hvis man kunne alliere sig med et
tømrerfirma og få resttræ, så kunne der
bygges sæbekassebiler.
Eller efterlyse hos forældre om der nogen der
ligger inde med materialer.
Pkt.6
Bygninger på begge matrikler.

Orientering om kommunens facility managements
besøg på skolen. Rikke har talt medarbejderne om
vores syn på mangler. Rikke bad dem om at sende

Pkt. 7
Meddelelser:
a.
b.
c.
d.
e.

Pkt.8
Evt.

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

deres færdige liste, så vi kan følge med. Når Rikke
får den, vil hun vise den til SB.
a) ingen meddelelser
b) suppleringsvalg til skolebestyrelsen, 4
kandidater. Husk Kick-off på
Rettighedsskolen d. 25/5 cirka kl. 11.30. 1.
oktober er der rygestop for alle i
arbejdstiden.
c) Er i fuld gang med at arbejde med
rokeringerne som er sket i de 3 afdelinger.
Der er en massiv indsats for at fjerne rotterne
nær klubben i overbygningen. På lørdag er
alle pædagoger på kurset “Fri for mobberi”
d) Er i gang med at finde sponsorgaver

