SKOLEBESTYRELSESMØDE
Dagsorden

Dato:
2. september 2019
Kl.:
18:30-21:00

Side:
1
1/2

Ordstyrer: Laila
Afbud:
1. Bemærkninger til sidste referat.
Ingen bemærkninger.
2. Meddelelser.
- Formand:
Jasmin Hansen er valgt som elevrådsformand og deltager som repræsentant for
mellemtrinnet.
- Skoleledelse:
Nyt medlem Mette Andersen, som er valg som TR for lærerne.
Der har været afholdt gode forældremøder indtil nu i udskolingen og på mellemtrinnet. Her blev der orienteret om læsebånd og indsats omkring læsning,
samt den før - faglige undervisning.
Orientering om Talentspejderne.
Status på Aula.
Der er ansat en afløser for Ninna, som er begyndt på uddannelse i de næste
seks uger. Han hedder Kim Larsen og er 32 år.
Pump – Track har vi resten af ugen. Vi har valgt ikke at købe den, da vi vurderer, at der er for mange usikkerheder omkring den og elever kommer til skade.
Vi har haft opstart af 11 nye elever i RUSK og det gik rigtig godt.
- Personalerepræsentanter:
Så småt i gang efter sommerferien og nye elever gør, at vi restrukturerer i c –
klasserne, så eleverne oplever en mere optimal hverdag.
Præsentation af Mette (TR)
- Elevråd:
- Andre:
3. Skolefest. Den 10.10 kl. 18.30 – 21.00. Bestyrelsen møder kl. 17.00 og laver opstilling.
Boder i Mælkevejen. Musik andre steder på skolen for indskolingen og melletrin.
Udskolingselever skal stå for boderne som er aktiviteter for de andre elever.
Planlægningsudvalget har en liste med elevaktiviteter, som skal forberedes og opstilles.
Udskolingselever står i boderne og deres belønning er en hyggeaften med pizza og
film.
Kaffe og kage sælges i en bod.
Forældrerødder bager kager til salg.
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Popcornmaskine og sodavand.
Pernille har en opgaveplan, som udfyldes på mødet med opgaveholdere. Listen
sendes ud til bestyrelsen af Pernille.
Aula – workshop for forældrene.
Pernille renskriver liste med opgaver og sender til SB.

4. Børne- og ungepolitikken
HV, Karina og Laila var til præsentation af Børne og Ungepolitikken i foråret og vi vil
gerne fortsætte arbejdet ud i dagligdagen, i elevrådet og i klasserne, så den bliver
gjort aktiv.
Forældrene skal møde den til skolefesten, så der kan sættes ord på den.

5. Elevtrivselsundersøgelsen
HV orienterer om elevtrivselsundersøgelsens resultater. Der er ikke udleveret bilag.
I vedlagte link kan I se spørgsmålsrammen:
https://www.uvm.dk/Folkeskolen/Elevplaner-nationale-test--trivselsmaaling-ogsprogproever/trivselsmaaling

6. Læsning nationale test på mellemtrinnet
MH præsenterede overblik over resultater. Der er ikke udleveret bilag.
7. Evaluering af SB-medlemmernes deltagelse på forældremøderne
Gode oplevelser på forældremøder hele vejen rundt.
8. Formandens årsberetning
Kommer til jul som et forældrebrev.
9. Høringssvar til budget
HV gennemgik ændringerne efter at budgetprocessen blev udsat. Der er offentlig
gennemgang af budgettet den 3.10 i Hjertet i Ikast, kl. 19.00.
Der skal sendes høringssvar senest den 23.10.

SKOLEBESTYRELSESMØDE
Dagsorden

10. Eventuelt

11. Personalesager

12. Næste møde og kommende punkter
a) Retningslinjer for sikkerhedsudstyr til rulleskøjter
b) Høringssvar efter gennemgang den 3.10
c) Skolefest.

13. Godkendelse af referat / underskrift.
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