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Skolebestyrelsesmøde
Mandag, den 9. oktober 2017
kl. 19.00 – 21.00
Michael sørger for kage.
Evt. afbud til kontoret senest kl. 12.00 på mødedagen.
Afbud: Bente Lassen, Stig Nissen (RIE med som suppleant)
0. Opfølgning på referat fra sidste møde.
Det lidt grimme sprog i SFH’en og indskolingen er stort set
forsvundet.
Badning efter idræt er stadig vigtigt og skolens holdning er, at alle
skal gå i bad efter idræt.

1. Meddelelser:
Elevråd: Repræsentanter fra de ældstes elevråd har været til fællesmøde
med alle andre ”elevrødder” fra kommunen.
Skoleledelsen: Refererede kort fra læringssamtalen med forvaltningen,
hvor der bl.a. blev diskuteret om behovet for mere fokus på
mellemtrinnet. De roste skolen og udtrykte stor tilfredshed med vores
elevers resultater
Formand:
Lærerråd:

SFH:
Øvrige: MS refererede fra mødet i FRO, hvor handlingsplanen for
kommunens skolevæsen blev diskuteret, samt hvilke arbejdsgrupper der
p.t. er nedsat. Ikke alle 15 fokuspunkter søsættes lige nu.
Skolebestyrelsesvalget 2018 blev også drøftet. Bilag fra mødet omkring
skolebestyrelsesvalget fremsendes sammen med referatet fra SB - mødet.

2. Skoledagens længde (1 bilag)
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Drøftelse og beslutning
70 har svaret på spørgeskemaet. Et flertal synes generelt skoledagen er
for lang, men kan dog ikke mærke forskel på de lange og de kortere
dage, og ønsker derfor ikke at der ændres på den nuværende struktur.
Personalet i både SFH og skole er generelt tilfredse med den struktur/
opdeling der er p.t.
Specielt de timer sidst på dagen, hvor eleverne fra 0.-2 årgang kan vælge
at gå med over på fritidshjemmet eller blive i klassen, giver både
pædagogerne og lærerne mulighed for at bruge mere tid på den enkelte
elev.
Skolebestyrelsen indstiller, at den nuværende ordning fortsætter.

3. Økonomi
Drøftelse og indstilling
P.t har vi forbrugt 76.5 %, så forventningerne er et regnskab ,der går i
”nul”.

4. Evt:
Julefrokost: Sted: ????. Besluttes på næste møde.
Tak for kage

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

IT - læseplan

Kommende møder: 13/11, 11/12, 15/1, 19/2, 12/3, 9/4, 7/5, 11/6

6. Lukket punkt.
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