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Skolebestyrelsesmøde
Mandag, den 12. november 2018
kl. 19.00 – 21.00
Birgitte sørger for kage.
Evt. afbud til kontoret senest kl. 12.00 på mødedagen.
Afbud: JS, Pia Baum
0. Opfølgning på referat fra sidste møde.
Winnie spurgte til regnskabet. MH’s bedste bud er et lille overskud, nu
hvor de forskellige bevillinger på tidligere BY – beslutninger begynder at
komme ind.

1. Meddelelser:
Elevråd: De ældstes elevråd diskuterede snereglerne og havde en
generel snak om at passe på skolens inventar.
De yngstes elevråd drøftede afviklingen af sportsdagen.
Skoleledelsen: Orientering om overgang fra børnehaver til SFH/skole
(bilag vedhæftet) Datoen er stadig d. 1. maj.
Orientering om praksisfaglighed og valgfag. PK og TM orienterede om
folketingets beslutning om tvungne valgfag for 7.-og 8.årgang, samt om
hvordan vi planlægger at effektuere ordningen.
Formand: Ikke yderligere
Lærerråd: Ingen møder siden sidst. Tiden fortrinsvis brugt på Mee Book.
Haft ekstern underviser for overbygningslærerne med fokus på
skoleparathedsvurderingen.
SFH: Får praktikant igen.
Øvrige – herunder FRO: MS Fortalte om morgendagens møde/
dagsorden.

2. Sneregler 2018 (bilag vedhæftet)
Orientering og indstilling
De ældstes elevråd havde enkelte ændringer til det oprindelige forslag. Er
skrevet ind i det fremsendte forslag. Forslaget godkendt.

3. 10-finger system

Drøftelse og indstilling

Birgitte foreslog at eleverne får kursus samt tid til at øve sig i 10 fingersystemet. Bør være en del af den daglige undervisning. Der findes
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app’s med undervisningsforløb. Clio -online har et undervisningsforløb i
blindskrift. Ledelsen undersøger om der findes evidens på området.

4. Skolebestyrelseskursus den 31/10 (bilag vedhæftet)
Drøftelse og indstilling
Opfølgning på de ting vi snakkede om. Skal vi have så mange principper?
En overvejelse værd. Hvordan skabes der større forældreinvolvering?

5. Ansættelse af ny leder
Orientering og evt. indstilling
Ansættelsesudvalget besluttede enstemmigt at pege på Heidi Nørgaard
som p.t. arbejder som pæd. afdelingsleder på Løjt Kirkeby skole. Heidi
tiltræder d. 1. jan. 2019.
Hvordan tager SB imod hende? Formanden møder op med en buket
blomster. Lærerne møder før til fælles morgenkaffe. Formand og
næstformand afholder et møde med Heidi i begyndelsen af uge 2.

6. Julefrokost

Mandag d. 10. dec. Mødet starter kl. 18.00 og frokosten omkring kl.
19.00.
Afholdes i ”Det gamle Rådhus”.

Forslag til afholdelse
7. Evt:

Pauls afskedsreception- Onsdag d. 19. dec. Kl. 13.00 i Multisalen Invitationer udsendt.
Flugtvejen i Sydfløjen. Må den ”sættes ud af funktion ” i vinterhalvåret?
Hvordan opnås bedre koordination mellem de mange aktiviteter i skole og
SFH?

8. Punkter til de næste møder:
IT - læseplan. (et senere møde)?
Dele af helhedsplanen.
Kommende møder: 10/12, 14/1, 18/2, 11/3, 8/4, 11/6

9. Lukket punkt.
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