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Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 11. juni kl 17.00 med efterfølgende middag.
Havagervej 20, Knebel
Jens Bitsch og Kristine Fogemann deltager også.
O: Orientering
D: Drøftelse
B: Beslutning
Evt. afbud:
Lasse Ziska, Lars B. , Grethe Juhl, Kristian Krabbe,

Dagsorden

Uddybning/Referat

17.00
B: Godkendelse af dagsorden
B: Godkendelse af referat
17.05
D
Gennemgang af Principsamlingen

Bestyrelsen godkender dagsordenen

18.00
D+B
Bestyrelsens deltagelse i
skoleårets første forældremøder

Tovholder/
Form
Karen

Bestyrelsen godkender referatet
Karen
Det er forventningen, at alle har gennemlæst Principsamlingen Kirstine
og kan spørge kvalificeret ind til de enkelte principper.
Moltzen
De fleste principper blev gennemgået og bestyrelsens
medlemmer gav feedback på de tilrettede principper.
De resterende principper (kapitel ”Skolens drift”) gennemgås
derhjemme, og hvert enkelt medlem skriver kommentarer,
som sendes til Lene.
Principsamlingsudvalget har herefter til opgave at renskrive
principperne.
Input til de forældrevalgtes rolle på forældremøderne.
Til forældremøderne har skolebestyrelsen til opgave at
fortælle om bestyrelsens organisering og arbejdsopgaver.
De skal orientere om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er
tilknyttet den enkelte årgang.
Karen udarbejder nogle nøglepunkter, som hvert enkelt
medlem kan tage udgangspunkt i på møderne.
Følgende er tilknyttet diverse årgange.
0. Kristian Krabbe
1. Lasse Nyrup
2. Lars B
3. Kirstine
4. Vibeke
5. Karen
6. Lasse Ziska
7. Karen
8. Birgitte
9. Birgitte
Special klasse. Kristian Krabbe
Mødeplanen for forældremøderne udarbejdes af teamene i uge
32. Bestyrelsen vil blive inviteret af de pågældende
lærere/pædagoger.

Alle

18.20
D
Evaluering af skolebestyrelsens
arbejde i 2018-19
Bilag: Årshjul 2018-19
LUP

På baggrund af årshjul og LUP gennemgås årets arbejde.

Alle

Bestyrelsen er rigtig glade for samarbejdet. De føler sig godt
informeret og inddraget i skolens daglige virke.
Der er været en del emner på dagsordenen, som har omhandlet
skolens drift. Det har haft baggrund i dels Børn & Unges
organisationsændringer, skolens byggeri og lederskifte.
På sigt må der gerne være lidt flere temaer, som omhandler
det faglige og pædagogiske.
Bestyrelsen vil gerne høre lidt mere fra medarbejderne og
drøfte deres perspektiver på diverse processer og tiltag.
Kan medarbejderne være mere synlige på
bestyrelsesmøderne? Evt. komme og fremlægge nye
overvejelser og evalueringer på forløb?

18.40
D
Ønsker til temaer i
skolebestyrelsens arbejde i
2019-20

Generelle kommunikationsformer, herunder Aula og MoMo.

Alle

LUP: bestyrelsen vil gerne have at skolens Lokale
udviklingsplan bliver en integreret del af bestyrelses arbejde.
Generel drøftelse om faglighed. Hvordan definerer man
faglighed? Og hvordan ses det i sammenhæng med skolens
samlede virke?
Kontinuerlig gennemgang af principsamlingen.
Status på skolehjem-samarbejdet.
Hvorfor flytter eleverne på privatskoler? Bestyrelsen vil gerne
drøfte muligheder og tiltag, som bevirker at eleverne bliver på
Risskov Skole.
Hvordan arbejder skolen med differentiering og hvad forstås
ved begrebet undervisningsdifferentiering.
Trafikproblematikken omkring skolen.
På det førstkommende møde efter ferien vil bestyrelsen som
noget nyt have et punkt på dagsordenen, hvor de evaluerer
aftenens møde.
På det førstkommende bestyrelsesmøde besluttes
mødetidspunkterne. Både dato og klokkeslæt.

19.00
O
Orientering
Nyt fra forældrene / Evt.

Alle
Personale- og ledelsessituationen
Alle

