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Se bilag til dagsordenen.
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Børnehave
Mobiltelefonpolitik

Godkendelse af forslag til retningslinjer:

-

Så længe man er i skole, bruger man ikke sin telefon
med mindre at en medarbejder tillader det.

-

Teamet omkring en klasse kan beslutte at inddrage alle
elevers telefoner om morgen og udlevere dem igen efter
endt skoledag.

-

En enkelt elevs telefon kan inddrages, hvis reglerne
overtrædes.

Eventuelt

Punkter til næste
dagsorden

Referat:
1. Nyt fra
Formanden:
Flere skolebestyrelsesmedlemmer deltog i fællesarrangement for skolebestyrelserne.
Arrangementet indeholdt:
- Information omkring FRO. FRO vil gerne inviteres ind i samarbejde.
- Tale ved skolerådmanden med fokus på forskellige perspektiver på skolen og særligt
krævende forældre.
- Gro Emmertsen Lund: Forskningsprojekt omkring usynlige eksklusionsprocesser.
Hvordan oplever en familie at have et barn, der ekskluderes? Hvordan opleves
mødet med de professionelle?
Børnehaven:
- Nye børn er startet op og flere kommer. Pr. 1/10-2019 er børnetallet 26.
- Fokus på motorisk udvikling grundet workshops ved Martin Gertz
- Pædagogisk døgn med DUS-pædagoger: Fokus på arbejdsmiljø og prioriteter.
- Sprogvurderinger er et særligt fokusområde pt.
- Vaarst Uret i næste uge.
Ledelsen:
- Pædagogisk døgn var en succes.

-

-

Kompetencehjul i børnehaven er parkeret for en stund.
Aulaprocessen er i gang: Fra uge 43 er Aula vores system fremfor Intra.
Vi skal have alle forældre med på Aula fra start. Vi vil derfor bruge Facebook, Intra og
opslag på skolen til at få informeret forældrene herom.
Særligt to toiletter bliver ikke brugt efter hensigten pt.
Der er skader på tag i både skole og børnehave. Proces er i gang.
Vi skal udarbejde inklusionsgrundlag.

Skole:
- De små nyder godt af legepatruljen.
- Venskabsvenne-konceptet fungerer rigtig godt og ses tydeligt i frikvartererne.
- First Lego League er lige begyndt for 6. årgang.
DUS:
-

Arbejdet med sproglig udvikling er i gang.
Tema denne måned er Dyr i DUS.
Næste måned er temaet street-art.
Pædagogisk døgn: Særligt fokus på at arbejde med MinUddannelse.

2. Timefordelingsplanen 2019/2020
Godkendt.
3. Retningslinjer for uanmeldte gæster
Godkendt.

4. Mobiltelefoner for elever
Regler:
- Så længe man er i skole/DUS, bruger man ikke sin
telefon/iPad/Chromebook/SmartWatches.
- Teamet omkring en klasse kan beslutte at inddrage alle elevers telefoner mon
morgenen og udlevere dem igen efter endt skoledag.
- Et enkelt elevs telefon kan inddrages hvis reglerne overtrædes.
5. Eventuelt
6. Punkter til næste dagsorden
- Idrætsskole: Planer for udeområder

