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Referat
Refer t af skolebestyrelsesmøde 190617

Deltagere: Carina Jeppesen, Dan Ande sen, J n Sø ensen, Majken
Tanderup, Pernille Skram, He rik Stilling, Wiwian Larsen,

Mimi Steenberg, Lise D ndanell og Bibi Arvidsen samt
Charlotte Rosi g Pu ch
Afbud: Carin , Majken, Charlotte, Pernille

1. Godkendelse f refer t

Ad. 1 godkendt ved sidste møde
2. Orientering fra skolen
a. Børn

i. Nye børn
ii. Magt nvendelse
iii. Fravær
b. Person le

i. Ansættelse f nye lærere s mt jobrotationsmedarbejder
1. Sygefravær

li. Voldsindbe etninger
iv. Orientering om rbejdstilsynets uanmeldte besøg
v. Orientering om APV
c. Økonomi
i. Status

d. Planlægning
i. Phillipsfonden ansøgning om bålhytte
1. Madskoleansøgning

il. Lokale pulje i Børne-og skoleudvalget ha givet penge til 3
projekter
d. 2.a: Ny dreng i 2. klasse, ny pige i kommende 1. klasse ed
start efter sommerferien. Vige i 8. klasse sk/ses ud til aradisbakkeskolen. 7 elever går ud til sommerferien, nogle til efterskoler, andre
til andre skoletilbud. Vi har 58 elever efter sommerferien. Lise ori-
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enterer om mode vedr. visitation til Kildebakken, der er lavet en op¬

stramning i forhold til visitationen.
Der har været et par magtanvendelser.

Side 2/3

Vi arbejderfortsat med at mindske elev rnes fravær. Lise orienterer
om vores nye initiativ, en robot Beam+Max, vi får den efter som¬
merferien.
Ad. 2. b: Vi har ansat 3 nye lærere, Marie-Lomse, M rete og Ca¬
rina. De kommer på besøg i disse uger og starter 1. august.

Vi siger farvel tilflere medarbejdere til sommerferien.
Sygefraværet er blevet lavere.

Arbejdstilsynet kom på uanmeldt besøg, Wiwian og Lis talte m d
dem, og vi beholdt vores grønne s iley. Der var i forvejen iværksat

diverse tiltag. Vi arb jder på at udvikle den digitale WV.
Ad 2. c: Lise orienterer om budgettet. Det ser fint ud. Der er brugt

t mindre beløb til l jrskole. Der er indregnet udgifter til de opsagte
medarbejdere.
Ad. 2.d: Lise orienterer om vores kommende bålhus/ bålhytte, som

vi har søgt Bhilipsfonden om penge til. Udeliv for kørestolsbniger .
Henrik fortæller om en shelterhytte med lift, den ide må vi arbejde
videre med nmm>. shelterby . dk

Ad. 2.e: Lise orienterer om Madskoleprojektet. Der er sat gang i at
se på bygninger og på økonomien. Hvad skalprisen være for elevermi For personalet? Lise orienterer nærmere, når vi ved mere.

Ad. 2f: Vi har fået penge til 3 projekter gennem den lokale pulje.
Et med dramaskole, t med useet /Naturbornhol og middelal¬
dercentret og et med en natu vejleder. Vi laver derudover et musik¬

proj kt med Simon Sandby i den kommende 3. klasse.
3. Orientering fr formanden
a. He vendelse fra forældre
b. Valg f Suppleant - interessetil endegi else
Ad. 3.a: Henvendelse ve dr. Øjenlægen, kan skolen og best relsen gøre noget? Det er
led i en omstrukturerin ansvaret er lagt ud til kommunerne. Sagen li ger i Dansk

Handicapråd.
Ad. 3.b. Få henvendelser, en er interesseret. Dan appell rer til forældrene. L maj er
der valg igen.

4. Orientering fra LEV

Side 3/3

Ad. 4: Henrik har et par kommentarer til årsberetning n. Meget positivt at madskole

også bliver for Kildeb kke . Landsformanden for LEV s es, at det er en god histo¬
rie, at vi arbej er eget med mad. Kogebog fra LEV

Billedkogebogen - trin for

tri . ve t el ide til mellemtrinnet?

Te a ften 18 år og hvad så? Vi sk l arbejde med indholdet, tid/sted, deltagere
Henrik finder e ventuel dato.
Henrik lofter problematikken om at hav k restole med i ekse pelvis skovhuset, in¬

klusion er for alle, vi vil arbejde videre ed muligheden for at korestole kan deltage i
sko vhuset, som er et fast tilbud i indskolingen. Vi drøfter det i personalegrupp n.
5. Høiingssager
d. 5. Ingen høringssager.
6. Evt.

a. Tak fo je es inds ts i skolebest relsen
Ad. 6.a. Tak for i år.

