Referat Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 5/9-18 kl. 16.30
Deltagere: Birgit, Lise, Louise A og Merete R (alle medarbejdere), Rudi, Anja og
Janne (alle forældre repræsentanter) Cathrine, Martin (skole ledelsen)
Afbud: Charlotte og Maria (forældrerepræsentant)
Mødeleder: Anja Aage
 Nyt siden sidst – Generelt fra Skolen – Præsentation af nye medarbejdere
repræsentanter. Vi har undersøgt videre omkring, om det er en
skolebestyrelsens eller en forældrebestyrelse, dette afventer stadig en endelig
afklaring. Vi ønsker at oprette et elevråd. Økonomi, der er pt. 117 elever.
 Samarbejde omkring rygepolitik gældende for elever – vi følger
rygepolitikken for Slagelse Kommune. Vi ønsker en debat i skolebestyrelsen.
Vi arbejder socialpædagogisk. Hvordan arbejder vi med eleverne? Vi kan
trække eleverne væk fra skolen. Vi får ikke noget ud af at bortvise. Vi skal
tænke oppe fra. Så vi ikke tager udgangspunkt i en enkelt sag. Der skal ligge
en tilladelse fra forældre. Skal der være et sted de kan ryge. Tilladelse til at
forlade skolens område. Der kan være gruppe pres, som der også skal tages
hånd om. Vi har en sundhedsplejerske tilknyttet. Samarbejde med SSP. Ønske
om mere Info.
Ovenstående er uddrag af den debat, og de mangeartede holdninger, der var
på mødet og er ikke et udtryk for beslutninger. Skolebestyrelsen ønsker at
skoleudvalget udarbejder retningslinjer for, hvad der sker når rygepolitikken
overtrædes af eleverne. Punktet sættes på til næste møde til opfølgning.

 Lejrskole – ideer til det fremadrettede. – lejrskole, forældrene kan komme
med saftevand, kage mm. det er fortsat personalet, som bestemmer, hvor
turen går hen. Kan der opkræves 75,- til kost pr. dag?. Cathrine har tidligere
undersøgt det, og det var det ikke en mulighed. Hun prøver at spørge igen.
Virkeligheden har nok overhalet os, punktet er fra før vi vidste om der var
penge til det. Be’ nu forældrene om hjælp. Der er mange forældre som vil
hjælpe.

 Forældremøder i klasser/huse, hvordan understøtter vi dette? – punktet er
et gammelt punkt, fra et tidligere bestyrelsesmøde. Forslag om et punkt der
hedder skolebestyrelse på alle forældremøderne. Anja vil gerne ud for at
fortælle om skolebestyrelsen. Vi skal have ansigt på skolebestyrelsen.
Ledelsen skriver ud til skolen, og opfordrer til at skolebestyrelsen bliver
inviteret til forældremøderne.
 Rudi: Seksuelt misbrug – Rudi fortæller, at der har været en episode hvor to
børn har rørt ved hinanden. Hvad gør skolen i sådanne tilfælde? Hvordan
sikrer vi, at fritten også får information om børnene? Der skal ligge
beskrivelser på alle børn der er i fritten, og det er også den procedure der er,
den er så ikke blevet fulgt i dette tilfælde. Cathrine orienterer om, at
Skoleudvalget orienteres fredag om en udarbejdet overgrebspolitikken. I
denne politik er det beskrevet både hvad der er et udtryk for børns almene
seksualitet og hvad der kan give anledning til bekymring, samt hvorledes
medarbejdere og ledelse skal handle.
Skoleledelsen vil ifb. Med dette punkt gerne opfordre skolebestyrelsen til at
være opmærksomme på hvordan punkter på dagsordenen formuleres.
Dagsordenen kan læses af alle skolens forældre og når der står ”seksuelt
misbrug” kan det give mange forskellige tanker og unødige bekymringer hos
andre forældre. Hvor at hvis punktet eks. Havde heddet ”har skolen en
overgrebspolitik? ” så vækker det ikke den samme bekymring. Derudover
opfordres der igen til, at man kontakter medarbejdere og ledelse hvis der
opstår tvivl eller undren over vores praksis, så vi har mulighed for at handle på
det, da enkeltsager ikke behandles på skolebestyrelsesmøderne.
 Evt. – der må ikke hænge personfølsomme oplysninger om elever på
opslagstavler mm. Ledelsen skriver ud og præcisere retningslinjerne.

Referent: Martin Visby

