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Skolebestyrelsesmøde – tirsdag d. 9. april kl 17.00-20.00 i det store
konferencerum.
Der serveres pastasalat med brød i løbet af mødet
O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning
Evt. afbud:
Lasse, Lars, Vibeke.

Dagsorden

Uddybning/Referat

17.00
B: Godkendelse af dagsorden
B: Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkender dagsordenen

17.10

Mobilpolitik
Vedlagte udkast til Mobilpolitik har været drøftet i de enkelte
teams og bestyrelsen fastlægger den endelige politik.

B

Bestyrelsen godkender referatet fra sidste møde

Tovholder/
Form
Kristian
Krabbe
Kristian
Krabbe
Lars Poulsen

Bilag: Mobilpolitik udkast
Bestyrelsen godkender udkastet til skolens fremtidige
mobilpolitik.
Der skal tilføjes et afsnit omkring SFO`s regler og
retningslinjer.
Politikken skal løbende evalueres af medarbejdere og elever.
Punktet tages op igen ved årsskiftet.
17.30
D

Principsamling
Det foreliggende udkast til principsamling drøftes.
- Form og indhold?
- Prioritering af principper?
- Det videre forløb?
- Andet?
-

Bestyrelsen godkender formen/opsætningen af
principperne. Forældrene i bestyrelsen ønsker, at
skolens personale tydeligt bidrager til beskrivelsen af
forventninger til forældrene via feltet ”Forældrenes
ansvar”.

-

Arbejdet med Principperne og det foreløbige resultat
deles med skolens MED-udvalg. MED-udvalget skal
herefter komme med input til bestyrelsen og til det
videre arbejde med involvering af personalet.

-

Principperne skal være anvendelige i skolens praksis.
Derfor skal de løbende revideres, så de afspejler
skolens arbejde. Arbejdet med revidering af
principperne skal indarbejdes i årshjulet for
bestyrelsens arbejde.

Skriveudvalget

18.10

Pause

18.30
B

Generalforsamling ”Støtteforening”
1) Ændring af vedtægter
2) Fuldmagt til konto
3) Evt.
-Punktet skal til gennemsyn ved en jurist og tages op
igen på kommende bestyrelsesmøde.

19.00
Næste møder

Maj-mødet – d. 8.5. kl. 19-22:
-SFO-forældrerådet deltager på det kommende
bestyrelsesmøde. Her fremlægges udkast til
samarbejdsaftalen.

D+B

Kristian
Krabbe

Stærkere Læringsfællesskaber.
-Punktet tages op på næste møde!
Inkluderende læringsmiljøer
-Punktet tages op på næste møde!
Bestyrelsens deltagelse på forældremøder i 2019-20. Hvad vil
vi med det? Hvordan fremgår det af skolens principper? Osv.
-Punktet tages op på bestyrelsesmødet den 11. juni.
-Juni-mødet flyttes og afvikles hos Lene den 11. juni
19.15
Orientering:

Elevtal på kommende 8. og 9.årgang
Status på skoleindskrivning til kommende 0.årg.
Status på arbejdet med skoleårets planlægning
Personale
Invitation til ”Samspil mellem skole og hjem”

Alle

19.30 Nyt fra forældrene / Evt.

Fra ledelsen - til overvejelse:
Skal ”lejrskolen” på 3.årgang fremover afvikles i samarbejde
med SFO og i forbindelse med grundlovsdag?

Ledelsen

-Bestyrelsen støtter op om den nuværende lejrskolemodel,
hvor eleverne på 3.årg har to overnatninger. Derudover
opfordres klasseforældrerådene til at arrangere hytteture, som
skolen gerne deltager i i undervisningstiden.
Henvendelse fra en forælder på 3.årgang.
-Forlydender om, at der er ikke er klassesæt nok til alle 4
klasser. Ledelsen undersøger og vender tilbage med en
uddybning til næste møde.
Birgitte Søhoel har deltaget i generalforsamling for Skole &
Forældre.
-Der var et spændende oplæg fra Søren Østergaard, som bl.a.
talte om udskolingen og pigernes ageren i undervisningen.

Forældrene

Evaluering af Klasseråds- aften
- Mange positive tilbagemeldinger fra mødedeltagerne, ledelse
og bestyrelse. Ideen med en fællesaften er rigtig brugbar, og
det er noget, vi gerne ser gentaget i næste skoleår.
Se næste side
Punkter til næste møde

Opfølgning på APV
Principsamlingen
Støtteforening
Inkluderende læringsmiljøer
Stærkere Læringsfællesskaber

