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Skolebestyrelsesmøde 14. januar
Deltagere
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Charlotte (bestyrelsesformand), Allan, Henrik, Carsten, Louise, Lone, Charlotte,
Janni, Marianne og Irdi
Irdi
Martha (elevrådsformand)

Dagsorden og referat
Aflyst julegudstjeneste
Bestyrelsen taler om, at det kunne være meddelt på en anden måde. Skolen
kommer med en udmelding på skoleintra til forældrene.
Traditionens kataloget vil fremadrettet blive drøftet i skolebestyrelsen.
Pædagogisk udvalg drøftede i foråret, hvorvidt skolen skulle beholde
julegudstjenesten som fremadrettet tradition, da den er forkyndende.
Traditionskataloget har været ude blandt lærerne og pædagogerne i FO og ingen
af dem meldte tilbage omkring, at julegudstjenesten ikke var blandt traditionerne.
Skolebestyrelsen påpeger, at vi alle har lært rigtig meget af denne sag.
Kommunikation til forældrene er vigtigt.
Generel økonomi
Skoleåret er startet med, at vi ikke har fået en endelig økonomisk udmelding. Den
økonomiske udmelding vil forhåbentligt være endelig til næste
økonomiopfølgning.
De 2 mill. der er blevet tildelt forskønnelse til Tingbakken, er til skolen og ikke til
vinduer, men dette skal være helt på plads inden vi anvender pengene.
Elevrådet har også fået penge til trampoliner i ”Grønnegården” det grønne
område mellem BLIK og mellemtrinnet.
Legeplads
Tilbuddet (inspirationskataloget) vedr. legepladsen skal også i LU og ud på
afdelingsmøderne. Pædagogerne i Fidusen og Hyggen har set tilbuddet
(inspirationskataloget).
Det har været meget leg på den vippe der allerede er på legepladsen -kunne den
tænkes ind i den nye legeplads samt evt. noget i skolegården ved sandkassen, der
går op ad. Der også et ønske om, at der kommer en sandkasse i forbindelse med
den nye legeplads.
Læringsmiljøer er indtænkt i legepladsen.
Skolebestyrelsen er enige i, at vi anvender pengene til en ny legeplads.
Skolebestyrelsesvalg
Der skal informationer ud til alle forældre om det kommende
skolebestyrelsesvalg.
Valgbestyrelsens arbejder er at sikre at valget går rigtig frem.
Forældre kan stemme over skoleintra.
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Der skal være nogle ansvarshavende for de forskellige afdelinger. Da vi ikke har
repræsentanter fra Tingbakken, ville det være fint med, at der er én der har
ansvaret for Tingbakken
Nyt fra elevrådet
Elevrådsformanden er fraværende.
Opslået stillinger -ansættelsesudvalg
Der skal ansættes lærere på Gribskolen og derfor skal vi nedsætte et
ansættelsesudvalg.
En lærer til Tingbakken og to lærere til specialklasserne.
Lone, Charlotte Samsø og Janni er med i ansættelsesudvalget. Skolebestyrelsen er
enige i, at det er de tre der er med i ansættelsesudvalget. De øvrige
skolebestyrelsesmedlemmer har ikke behov for at være med i
ansættelsesudvalget.
Kvalitetsrapporten
Der skal lavet et høringssvar til kvalitetsrapporten. Høringssvar fra
skolebestyrelsen følger i referatet.
Skolebestyrelsen ved Gribskolen udtaler som høringssvar vedrørende
kvalitetsrapporten 16/17:
Ved en grundig gennemlæsning af kvalitetsrapporten for 16/17 kan vi konstatere,
at fremgangen på de forskellige parametre på Gribskolen lader til at være lille,
men stabil. Vi har tjekket i Uddannelsesstatistikken, og set over en femårig
periode kan vi se, at det er rigtigt, - fremgangen er stabil og tydelig. Skolen har
ikke markant tilbagegang på nogen områder, mens vi kan konstatere markant
positive fremgang på andre. Det glæder vi os over.
Vi vil gøre opmærksom på, at vores resultater også skal ses i sammenhæng med
den økonomiske tildeling, skolen får – og hvor Gribskolen lider under at være en
skole på to matrikler og en gennemsnitlig ikke særlig høj klassegennemsnit.
Der er ingen tvivl om, at vi gerne så denne fremgang i et større tempo, men her
spår vi os meget af de tiltag, kommunen sætter ind med omkring hjælp til
turboforløb op til prøveaflæggelsen, ligesom vores deltagelse i det nationale
”læringsløft” er initiativer, vi spår os meget af.

8
Ref.

2/2

Evt.

