SKOLEBESTYRELSESMØDE
Dagsorden

Dato:
6. januar 2020
Kl.:
18:30

Side:
1
1/2

Afbud til mødet: Knud, Janne, Carina
Ordstyrer: Janne
1. Bemærkninger til sidste referat.
Ingen bemærkninger.
2. Meddelelser.
- Formand:
- Skoleledelse:
Vi er kommet godt i gang den 2.1 efter jul. Men eleverne er trætte med opstart
så tidligt. Så fremover kikker SB på feriekalenderen, så vi ikke starter så tidligt.
Vi er i gang med at kikke på kommende skoleår og årsplanlægningen.
- Personalerepræsentanter:
God december i SFOen og forældrene har været rigtig gode til at melde afbud til
passedage.
I specialklasserne arbejder personalet med Low arousal – metode, hvor man arbejder med, hvordan man forhindre at konflikter udvikler sig.
- Elevråd:
Ingen elevrådsmøde i december.
- Andre:

3. Kvalitetsrapport
a) Drøftelse af indhold
b) Skolebestyrelsens kommentar til rapporten
c) Nedsættelse af arbejdsgruppe som skriver kommentar til rapporten. Afleveres den 13. januar.

4. Idræts og sundhedsprofil. Revidering er nødvendig.
Tages op igen på mødet den 3.2 og gives tid til gennemarbejdning.
5. Planlægning af næste års skolefest
Ingen reaktion på forældreorienteringen fra SB.
Der skal på næste møde findes en dato for nyt skolefest og der skal nedsættes et
arbejdsudvalg. Pernille vil gerne være med omkring sponsorarbejdet og arbejdet
med forældrekommunikation.
Forældrene skal i højere grad aktiveres i det forberedende arbejde.
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6. Bør skolen have en Facebook profil
Ledelsen arbejder videre med muligheder. Opbakning fra SB til at lave en åben profil.
7. Nyt skolelogo
Opbakning til at gå videre med at lave et nyt logo.
Idé: workshop på kommende skolefest.
8. Undervisningsmiddelbudget
Udlevering af bilag, som blev gennemgået og godkendt af SB.
9. Personalesager
10. Næste møde og kommende punkter: 3.2 kl. 18.30 – 21.00
-

Idræts og sundhedsprofil
Planlægning af skolefest.

Afbud fra Emilia og Pernille.

11. Godkendelse af referat / underskrift.

