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Skolebestyrelsesmøde
Mandag, den 8. oktober 2018
kl. 19.00 – 21.00
Paul sørger for kage.
Evt. afbud til kontoret senest kl. 12.00 på mødedagen.
Afbud: Winnie
Fraværende: Michael S. og eleverne
0. Opfølgning på referat fra sidste møde.
Ingenting

1. Meddelelser:
Elevråd: Problemer med at enkelte elever ikke udviser god opførsel på
hoppepuden, melder mellemtrinnets elevråd.
Skoleledelsen: Elevplaner - Lærerne begynder at lægge elevplanerne
ud på Mee book i forbindelse med skole/ hjemsamtalerne. Mee book er
lidt mere besværlig for forældrene, da de skal gå ind på hvert enkelt fag
for at få oplysningerne om elevens standpunkt i de respektive fag.
Kort snak om morgendagens samtaler.
Formand:
Lærerråd: Mee book og personbeskyttelsesloven (awareness ) blev
gennemgået og drøftet.

SFH: Børnetallet er stabilt God stemning blandt personalet
Øvrige: Intet

2. Læsning på Gråsten Skole
Orientering, drøftelse og evt. indstilling
Læseindsatsen på Gråsten Skole, herunder metoder, tests m.v.
Hvordan fremmer vi ældre elevers læselyst?
Læsevejleder Tine Brodersen deltager i dette punkt.
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TB gennemgik vores indsatsområder med begrundelserne om hvorfor vi har valgt den
strategi og de test vi bruger.
Bl.a. er 4. årgang tilmeldt det landsdækkende projekt” Læsehelte”
TB viste eksempler på nogle testresultater fra nogle klasser, for at forklare hvordan
vi bruger resultaterne.
TB kom også ind på forskellen på at læse i en bog og på en skærm.
MH refererede kort fra mødet med kommunens læsekonsulent. Vores elever klarer sig
fint i de nationale test, og progressionen er god.
3. Rygning omkring skolen
Drøftelse og indstilling
Vi afventer kommunens udspil.
Meget få elever der ryger.

4. Skolebestyrelseskursus den 31/10
Endelig tilmelding
MS. BL, WF, PB, DH, JS og BN
Forældreinvolvering eller fri skoleforsøget.

5. Økonomi

Orientering og drøftelse

P.t. vil en fremskrivning uden refusioner og ”ukendte” omposteringer
resultere i et underskud på ca. 200.000,-kr. Ledelsens bud er en nul
løsning.

6. Fælles Rådgivende Organ – forslag til dagsorden
Indstilling
Kort snak om FRO, men ingen konkrete ønsker til punkter.

7. Evt:
PK fortalte lidt om møderne med børnehaverne om samarbejdet med
børnehaverne om bl.a. 1.maj contra 1. marts opstart i SFH.

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

9. Lukket punkt.
PK orienterede om 2 sager
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