Referat repræsentantskabsmøde 30.03.17

1. Velkomst
2. Godkendelse af og kommentarer til referat den 17.11.16
Rettelse under “Evt”: “Der efterspørges digitale platforme”- rettes til: der spørges ind til
hvilke digitale platforme der er, og hvordan de bruges.
3. Nyt fra elevrådet
Der er afviklet to større arrangementer: 7.-9.-klasses skolefest. Kampagnen for rene toiletter
er i gang - den skal evalueres. To arrangementer i foråret: kagedyst i madværkstedet og
høvdingeboldturnering. Elevrådet har været med til med.udvalgsmøde.
4. Hvorfor lige ESS som skolevalg? Kort oplæg og efterfølgende debat
Tilbagemeldingerne samles, (samme spørgsmål stilles i personalegruppen og evt.
elevgruppen.)
5. Skoleevaluering og handleplan 2016-2017 – orientering JF
Der er kommet meget positive tilbagemeldinger. Dog har det været lidt vanskeligt for nogle
at få forældrene til at tilbagemelde. Der ønskes informationer om fagdage.
Den model der nu er lavet vil køre noget tid, før vi kan evaluere. Der er lavet APV,
arbejdstilsynet har været på besøg, og arbejdsmiljøet vurderes særdeles godt.
6. ”Robusthed læres i barndommen” – oplæg og drøftelse CK
Oplægget er udsendt til brug ved forældremøder. Charlotte kan inviteres med til
forældremødet, og formulerer nogle konkrete spørgsmål, som kan bruges til forældremøderne
- der var en oplevelse af at emnerne er meget abstrakte og derfor svære at arbejde med
Tilbagemeldinger fra grupperne:
- at signalere til børnene, at de kan have tillid til lærerne
- eleverne skal lære at løse konflikter uden voksne
- italesætte normer og selv efterleve dem, også overfor de andres børn - så der kommer en
sammenhæng mellem hjemmets og skolens værdier - at forbinde det lille fællesskab
(familien) med det store fællesskab (skolen). Gode fællesskaber kræver, at vi alle bidrager.
- lære at respektere og sætte grænser,
- italesætte hvordan vi taler til hinanden, om skolen, andres børn, lærerne
- at vi ser forskellige ud - at det ikke bliver et tema, hvilket tøj man har på
- hvordan finder vi balancen: at hjælpe sit barn og bakke op om det fællesskab barnet er en
del af i skolen. (Samtaler omkring hvordan man tackler de forskellige problematikker
børnene kommer hjem med.)
- Udviklingsturene styrker børnenes evner til at indgå i fællesskaber.
- Hvordan takler vi de udefrakommende påvirkninger på børnenes adfærd fx sociale medier.

7. Fysiske forbedringer – udført i 2017 JF
Madværkstedet er i brug med stor succes. Der er kurser i gang for det øvrige personale så
hele lærergruppen kan komme i gang med at bruge lokalet med alle skolens børn.
Nyt bålhus i Lillegård
Toiletter er renoveret og der er nu sat to toiletholdere op på toiletterne.
Nyt it-lokale
Skolen har været på it-messe og gjort nye indkøb bla indenfor programmering, 3D - visuel
læring, filmudstyr. Skolen er en af flere som afprøver dette udstyr.
“Under uret” skal renoveres formodes færdigt efter sommerferien.
Midterrummet renoveres også i sommerferien.
Nyt tag på skolen og facaden renoveres.

8. Korte meddelelser fra:
Klasserepræsentanter:
Lærerråd: 6.a har vundet i naturfagskonkurrence. 7.a har været med i finalen i
billedkonkurrence.
SFO:
Skolens bestyrelse:
Skolens ledelse: Der er lavet en fejl i Midterhuset, det er ved at blive udbedret.
9. Evt.
- På næste møde vil en af skolens it-vejledere lave en præsentation af de digitale platforme
skolen er bruger af.
- De nuværende repræsentanter giver besked, hvis der vælges nye repræsentanter på næste
forældremøde.

