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Referat af møde i skolebestyrelsen d. 2. maj 2017

Mødet blev afholdt efter følgende dagsorden, der efter aftale med medlemmerne af
skolebestyrelsen, var blevet ændret.
Tilstede: Sune, Jan, Hanne, Kristian, Jakob, Kim, Tina, Bjørn, Jens og Peter (referent)
Afbud: David
1) Nyt vedr. Nye og byggeperioden
Sune orienterede om dialog med rådmanden. Rådmanden har forsikret om, at der ikke er
startet en proces udenom skolebestyrelsen.
D. 23 maj er formanden for skolebestyrelsen og skolelederen inviteret til et møde, hvor der
vil blive drøftet mere færdige og faktuelle løsningsmuligheder. Her kan desuden drøftes
kommunikation til de øvrige borgere i Elev, hvor Rådmanden stadig er interesseret i at
indgå i proces. Desuden blev formanden informeret om, at den fem års anlægsperiode er
startet.
Til mødet d. 23. maj er det kun formanden og skolelederen, der er inviterede, men
skolebestyrelsen ønsker at undersøge, om der kan komme flere med. Hvis man ønsker at
deltage, skal man kontakte formanden.
Jens er indkaldt til møde d. 16. maj med flere interessenter fra Børn og Unge.
Her vil han udfordre det netop fremsendte scenarie 5 omhandlende opstilling af
midlertidig byggeri tæt ved Elev Skole. Scenariet ser ikke umiddelbart ud at tage afsæt i det
allerede eksisterende samarbejde, hvilket ønskes ændret.
Efterfølgende præsenterede ledelsen muligheder og udfordringer i de fremsendte
scenarier, set fra skoleledelsens synspunkter.
Skolebestyrelsen aftalte at afvente møderne d. 16. og 23. maj og vil herefter behandle
forslagene på møde i skolebestyrelsen.
Der blev fremsat forslag om at holde informationsmøde for forældrene i Elev.

2) Skolebestyrelsens behandling af klager
Retningslinjer for skolebestyrelsens behandling af klager blev drøftet. Det blev aftalt at
invitere en jurist fra Børn og Unge med til næste møde. Formålet hermed et at skabe
klarhed over, hvordan skolebestyrelsen kan agere i det fremtidige arbejde.
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3) Der blev fremsat forslag om at repræsentanter fra skolebestyrelsen deltager i
forældremøderne i starten af det nye skoleår.
Skoleledelsen kvalificerer dette på det følgende møde.

