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Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag, den 18. april 2017
kl. 19.00 – 21.00
Anne Hansen sørger for kage.
Evt. afbud til kontoret senest kl. 12.00 på mødedagen.
Afbud: Anette G., Anne L
Fraværende: Michael Schlüter og eleverne
0. Opfølgning på referat fra sidste møde.
Ikke noget
1. Meddelelser:
Elevråd: De ældstes elevråd har afleveret ansøgningen omkring del af
elevdemokratimillionen.
De ønsker indflydelse på de ”anderledes” uger.

Skoleledelsen: Nedlæggelse af fodgængerfelter: Ledelsen har svaret
at fodgængerfeltet på Ahlefeldvej syd ikke må nedlægges, da mange af
vores elever benytter den, når de skal til og fra busstationen.
Orienterede om Landskampagnen ” Sund mad” som henvender sig til
forældre, lærere og eleverne.
Skolefesten gik godt. Mange forældre deltog. God stemning.
Skal festen sammentænkes med ”Skolerens sangdag” og evt.
Rynkebyløbet?
Formand: Ingenting
Lærerråd: På sidste lærermøde orienterede Lærerkredsens formand om
hvordan man skal håndtere evt. magtanvendelse i skolen.
SFH: De fleste ansættelser omkring 1.majgruppen er på plads. SFH klubben mangler en medhjælper når 2. årgang rykker i klubben.
De arrangerer klatring og rappelling i denne uge.
Øvrige:

2. Elevfravær (2 bilag vedhæftes)
Drøftelse og beslutning
Forslaget til meddelelse til hjemmet blev drøftet og godkendt.
Meddelelsen skal tilføjes skolens fraværspolitik.

3. Evalueringskultur og Educa (1 bilag)
Evaluering
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Educa udgår. Kommunen har i stedet indkøbt MeeBook som planlægnings
- arbejds - og evalueringsredskab.

4. Skoleårets planlægning

Drøftelse og beslutning

Det er måske alligevel en god idé at afkorte torsdagen i indskolingen til
12.45 i stedet for at slutte med en frikvarter fra 12.45 til 13.02. Der er i
forvejen tilsyn, og eleverne får ikke mindre undervisning.
Paul forespørger hos forvaltningen, om det er muligt.
Forvaltningen har givet grønt lys for muligheden. Skolebestyrelsen ligeså.

5. Skolebestyrelsesvalget (1 bilag på opslagstavlen på
hjemmesiden og forældreintra)
Drøftelse og beslutning
Anne Hansen udtræder efter juni-mødet, da hun ikke længere har børn på
skolen.
Valgmøde 4. maj kl. 19.00 på skolen.
Nuværende medlemmer skal prøve at ” skubbe” til potentielle emner.
Lave et opslag på hjemmesiden, hvor de positive elementer, områder
hvor bestyrelsen har haft indflydelse ved at være et medlem af SB
nævnes.

6. International læseplan til revision (2 bilag vedhæftes)
Høring
Taget til efterretning.

7. Evt:
Husk Teaterfestivalen i næste uge.

8. Punkter til de næste møder:
Vi mangler at behandle principperne vedr. projektarbejde. Principperne drøftes
m.h.b. på, om der kræves en justering.

Kommende møder:8/5, 12/6

9. Lukket punkt.
PK orienterer om hændelser på 9. årgang .Orientering givet
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