Skolebestyrelsesmøde
mandag den 12. december 2016
kl. 18.00 – 19.00
Vi mødes på Det Gamle Rådhus, efter mødet er der julefrokost for
de voksne medlemmer.
Evt. afbud til kontoret senest kl. 12.00 på mødedagen.
Afbud:
0. Opfølgning på referat fra sidste møde.

1. Meddelelser:
Elevråd:
De ældste elever er blevet spurgt ind til valgfagsønsker.
Boldstævne mandag d. 19/12 for de ældste. Boldstævne onsdag d. 14/12
for mellemtrinnet.
Skoleledelsen:
Refererede fra UVM-rapporten.
Får meget rep.arbejde udført for overskuddet.
Voldspolitikken opdateret.
Formand:
Lærerråd:
EDUCA: Status quo ang. tidshorisonten.
Tidligere start på fagfordelingen. Ordlyden til linjefagene redigeres.
SFH:
Stor tilslutning til forældredagen. Stadig stor tilslutning til SFH generelt.
Øvrige:

2. Tidlig tysk (2 bilag)

Høring

Den ene time er taget fra UUV-tiden. Mange positive tilbagemeldinger.
Læseplanen er i orden ifølge tysklærerne. Forslaget indstilles som
fremsendt.

3. Dialogmøde torsdag den 19. januar kl. 8.15-10.00 (2 bilag)
Forberedelse
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Er der flere ting, der ønskes drøftet? Måske en decentralisering af beslutningen om
skoledagens længde i indskolingen, som vi talte om sidste år.
Hvem skal med? Eleverne?
Linjetimer contra valgfagsønsker.
Anne Lindenskov, Malene Kästner og 2 elevrådsrepræsentanter deltager
også i Dialogmødet.

4. Den pædagogiske udvikling på Gråsten Skole (2 bilag)
Drøftelse og evt. beslutning
Paul Kjærgaard gennemgik de idéer, som TR, AMR, ledelsen og lærerrådet
drøftede på december mødet. Skolebestyrelsen havde enkelte ændringer
og talte for begrænsninger i noget af idémylderet. Elever med i udvalget.

5. Evt:
Skolebestyrelsen spurgte ind til Ældre Sagens deltagelse i skolen omkring
tavshedspligt og børneattester.
Forældre skal have besked via intra hvis der kommer hjælp udefra.
Underskrift ang. tavshedspligt.

6. Punkter til de næste møder:
Skolens målsætning og værdigrundlag tages op i januar på baggrund af pkt. 4 i
denne dagsorden.
Vi mangler at behandle principperne vedr. projektarbejde. Principperne drøftes
m.h.b. på, om der kræves en justering.

Kommende møder:9/1, 20/2, 13/3, 18/4, 8/5, 12/6

7. Lukket punkt.
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