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Skolebestyrelsesmøde
Mandag, den 10. december 2018
kl. 18.00 – 19.00
Mødet foregår på Det gamle rådhus.
Der er efterfølgende julefrokost for de voksne medlemmer!
Evt. afbud til kontoret senest kl. 12.00 på mødedagen.
Afbud: Rie
0. Opfølgning på referat fra sidste møde.
Udgangen i Sydfløjen er ordnet.

1. Meddelelser:
Elevråd: De står selv for salg af slik m.m. i forbindelse med
sportsdagene.
Skoleledelsen: Mogens Hansen orienterede om den vakante stilling,
rygepolitikken og AULA (den elektroniske platform).
Formand:
Lærerråd: Kommunikationen blev drøftet, så dobbeltarrangementer
undgås, ”ud af huset” arrangementer kendes m.m.
SFH: P.t. ingen tilmeldte til dagene mellem jul og nytår.
Øvrige: Michael Schlüter orienterede fra det sidste FRO-møde. Referat
udsendes.

2. Skoleårets planlægning 2018-2019 (1 bilag vedhæftet)
Orientering og indstilling
Indstilling omkring timefordelingen (se bilag). Drøftelse af andre ønsker til
skoleåret.
Paul Kjærgaard gennemgik det udleverede bilag. Diskussion om
bevægelse i undervisningen.

3. Økonomi

Orientering og indstilling

Hvis der kommer et mindre overskud, er der så ønsker til udvikling af de
fysiske rammer eller forbedring af den pædagogisk dækning?
Med lidt held går regnskabet i nul.
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4. Bod/infostand ved Skolefest

Drøftelse og evt. beslutning

Kunne det være en idé, at Skolebestyrelsen har en bod/infostand ved
skolefesten? Ikke nogen dybere tanker – blot en idé. Det kan vi jo drøfte
ved det kommende bestyrelsesmøde.
Der skal laves et infomateriale til skolebestyrelsesmedlemmer, som de
kan bruge til forældremøder. Skolebestyrelsesmedlemmerne skal prøve at
finde idéer til standen til næste møde.

5. Evt:
Tildele elevrådene nogle få opgaver. F.eks. uddele reflekser.
Michael Schlüter fortalte om en trivselsdag/workshop om
bøvl/frustrationer/gode tiltag (bevaringsværdige). Arbejde med de ting
man selv (de ansatte) kan gøre noget ved.

6. Punkter til de næste møder:
IT - læseplan. (et senere møde)?
Dele af helhedsplanen.
Skolens Målsætning og værdigrundlag, plejer at blive vendt hver vinter.
Kommende møder: 14/1, 18/2, 11/3, 8/4, 11/6

9. Lukket punkt.
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