Skolebestyrelsesmøde
Mandag, den 14.1 2019
Kl. 19.00 – 21.00
Anette sørger for kage.
Evt. afbud til kontoret senest kl. 12.00 på mødedagen.
Afbud: Winnie Frøhlich,
Michael Schlüter og elevrep.
0. Opfølgning på referat fra sidste møde.
Ingenting
1. Meddelelser:
Elevråd: De ældstes elevråd vil udsmykke gangene med forskellige
citater, opfordringer og lign.
Skoleledelsen: Dialogmøde. Opstart. Indskrivningsformular til
kommende elever til 0. klasse er udsendt. Den er meget
omfattende.
Formand: Intet nyt
Lærerråd: Intet nyt
SFH: Intet nyt
Øvrige: Intet nyt
2. Æblefestival

Drøftelse og indstilling

Birgitte fortalte om de sidste 5 års festivalindhold. I år er festivalen
flyttet til midt september fra uge 41.
Hvis skolen skal deltage, skal ugen flyttes tilbage til uge 41.
”Pixibogen” om Gråstens tidlige historie mangler stadig økonomiske
midler, inden den kan produceres.
3. Team Rynkeby

Drøftelse og indstilling

Et sponsorløb som er planlagt til at finde sted i maj måned. Ideen
er, at den enkelte elev skal finde en sponsor, som betaler et beløb
pr. kilometer.
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Det er ikke folkeskolens opgave at hente sponsorpenge hos
forældre, familier m.m. Ideen med et løb er fint. Skolebestyrelsen
synes ikke, skolen skal deltage i det nuværende koncept.
4. Økonomi

Orientering

Årets underskud bliver på ca. 300.000,-kr. Skyldes langtidssygdom,
ekstraordinære feriepengeudbetaling. Den øvrige drift balancerer.
5. Fremtidig afvikling af bestyrelsesmøder
Drøftelse og beslutning
Heidi vil gerne mødes med formanden og lave dagsordenen ca.10
dage forinden.
Tidspunkt for SB – møderne fastholdes.
6. Evt:
Pia spurgte til vores mælkeordning.MH orienterede om baggrunden
for at skolen stadig har Naturmælk.
Heidi orienterede om forældrehenvendelse omkring
morgentrafikken ved Degnevænget. Heidi svarer på henvendelsen
og vi tager det med som punkt på næste møde.
7. Punkter til de næste møder:
IT – læseplan
Kommunikation SFH/indskolingen
Kommende møder: 18/2, 11/3, 8/4, 11/6
8. Lukket punkt.
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