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Fraværende: Lars USA, Claus (Ugerløse),
Mødeleder: Tanja

Referat
Punkt 0
Formandens beretning
Kl. 17.00
Referat/aftaler Tanja afholder formandens beretning i Aulaen på afdeling Tølløse

Punkt 0
Godkendelse af referat
Kl. 18.00
Referat/aftaler godkendt

Punkt 1.
Ansvarlig:

Meddelelser og spørgsmål – løst og fast
Punktet tages under maden
Alle
Formand og bestyrelse
P

Referat

Møde tirsdag 20/6 formand Tanja deltager i mødet med Udvalget: Læring og trivsel.
Tanja har deltaget i møde med Lærerkredsen, som inviterede til samarbejde omkring
folkeskolen.

Punkt 2.
Kl. 18.05
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål
Referat

Antimobbestrategi

Beslutning:

Tanja, Lars og Edward
Bilag vedlagt

Den skitserede handleplan i bilaget følges. Kortlægningen afleveres medio august,
pæd.leder sørger for at kortlægningen udføres. Kortlægningen bruges i det videre arbejde
med Antimobbestrategi.
Bilaget godkendt

Punkt 3
Kl. 18.25
Ansvarlig:

Vilde vulkaner

Sagsfremstilling/formål
Referat

Da den pressede økonomi har fået os til at overveje deltagelsen i Vilde Vulkaner. Den
nuværende forældrebetaling er 250 kr.. Vi beder SB om at hæve prisen til 350kr.
SFO-ledergruppen overvejede ikke at deltage i Vilde Vulkaner, da det koster

Per
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Beslutning:
Punkt 3
Kl. 18.35
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål
Referat

Beslutning:
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personaleressourcer i hverdagen. Den endelige beslutning i ledergruppen blev, at man
fortsat ønsker at deltage i Vilde vulkaner, hvis forældrebetalingen hæves.
Der er børn, der er indmeldt i SFO kun pga. tilmelding til Vilde Vulkaner.
Opmærksomhedspunkt: Der kan søges fripladser til fritidsaktiviteter for mindrebemidlede
familier.
Godkendt at prisen hæves til 350 kr.
Evaluering af elevrådets deltagelse på SB
Per
Skolebestyrelsen skal godkende om vi fortsætter med nuværende ordning mht. deltagelse i
SB
Bilag vedlagt
Det nuværende forum egner sig ikke til deltagelse af elevrådet. Fokus næste skoleår er, at
bestyrelsen bliver bedre til at inddrage elevrådet, hvor det er relevant. Orientering og nyt fra
elevrådet kunne sættes som punkt på SBdagsorden. Husker; at SB inddrager elevrådet og
hører deres stemme.
Fokus næste skoleår er en øget inddragelse af elevrådet. Fast punkt på dagsordenen er, at
der ved hvert punkt står: elevrådet siger! Plus tilbagemelding fra SB til elevrådet.
Nuværende repræsentation fortsættes.

Punkt 5.
Kl. 18.45
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Evaluering af rotation i SB

Referat

Merløse har oplevet et større engagement og ejerskab fra medarbejderne omkring SB.
Kontinuiteten i SB udfordres, og hvis alle benyttede samme model ville kontinuiteten
yderligere blive udfordret. Der blev drøftes for og imod nuværende model. Manglende
deltagelse fra afdelinger udfordrer ligeledes kontinuiteten.
Ved afstemning stemte 5 for og 3 imod at fortsætte dispensationen for afdeling Merløse i
skoleår 2017/18. Merløse får dispensation skoleår 2017/18.

Beslutning:

Per
Afdeling Merløse fik dispensation fra styrelsesvedtægten til at rotere med
medarbejderdeltagelsen på SB. Vi vedtog, at vi ville evaluere ved årets udgang. Derfor skal
vi beslutte om ordningen skal fortsætte.

Kommende punkter til mødet i det nye skoleår
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• SB deltagelse i 1. forældremøde – dette planlægges i afdelinger; indskoling, mellemtrin, udskoling.
Vedhæft datoplan for forældremøder.
• Årshjul
• Fast punkt på sbdagsorden: orientering fra elevrådet

