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Skolebestyrelsesmødet
Mandag d. 13.nov. 2017
Malene sørger for kage.
Evt. afbud til kontoret senest kl. 12.00 på mødedagen.
Afbud: Victoria, Lone A. Sofie Amalie (8.b) deltog i stedet for Victoria
0. Opfølgning på referat fra sidste møde.
Julefrokost bliver på Den Gamle Kro den 11. dec. med møde fra kl. 18

1. Meddelelser:
Elevråd: Har diskuteret trivselstimerne. Ønsker beskrivelse af muligt
indhold.
Skoleledelsen: Fortalte om den påbegyndte omregistrering af alle bøger
på skolebiblioteket. Ca 11.000 bøger skal manuelt omregistreres.
Dialogmødet med forvaltningen afholdes d. 17. jan 15.30 - 17.15.
Skolen får i næste uge besøg af Eckernförde eleverne i forbindelse med
Interreg. projektet.
Udvekslingen med skolen i Berlin fortsætter også næste år, selvom vi er
færre elever end berlinerne.
Økonomirapporten for jan- okt. Viser et forbrug på 83.7 % hvilket nok
betyder, at regnskabet for 2017 holder.
Formand: Ikke noget
Lærerråd: Fortalte om evalueringen af uge 41, fortsatte snakken om
implementering af Meebook.
SFH: Samarbejdet mellem lærerne og pædagogerne udvikler sig hele
tiden i positiv retning.
Øvrige:

2. E-sport som valgfag- elevforslag
(1 bilag fremlægges på mødet)

Drøftelse og beslutning

PK fremlagde ideen bag ønsket/ forslaget. Skolebestyrelsen siger god for
at vi prøver.

3. Forsøg for højtbegavede (1 bilag)

Orientering

Stig Nissen orienterede om forsøget, som vi har været en del af i et år.
P.t har vi 3 elever i 8. årgang, som skal op til 9.’s afgangsprøve til juni
2018.
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Matematiklærerne på 5. og 6. årgang kan rent umiddelbart ikke pege på
nogen p.t. Hvis ikke der er interesserede elever, er risikoen for, at vi ikke
kommer i gang igen, ret stor.

4. Ændringer i folkeskoleloven (2 bilag)
Orientering
Bilag udleveret og kort diskuteret.

5. Anti-mobning (1 bilag)

Drøftelse og beslutning

Elevernes forslag tages med i det videre arbejde. Hvis forældre ikke
reagerer på en skriftlig henvendelse, skal der tages telefonisk kontakt til
forældrene. Social mobning bør tages op på forældremøder.

6. Evt. afskaffelse af projektprincippet (1 bilag)
Drøftelse og beslutning
Fjernes som princip fra skolens hjemmeside.

7. Evt.
Spørgsmål om brug af hoppepuden.

8. Punkter til de næste møder:
IT - læseplan
Kommende møder: 11/12, 15/1, 19/2, 12/3, 9/4, 7/5, 11/6

9. Lukket punkt.
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