SKOLEBESTYRELSESMØDE

Dato: 7. juni 2021

Side:
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Kl.:
18:00

Dagsorden

1

Vi mødes kl 18:00 i Mælkevejen og holder en times møde.
Kl. 19:00 serveres der mad.
Afbud til mødet:

1. Bemærkninger til sidste referat.
Rettelse: der skal ikke undersøges en alternativ pris til springuddannelse.
Det undersøges om der er særlig uddannelse i modtagelse i springgraven.
Knud undersøger ved foreningen.
2. Meddelelser.
- Formand:
Det er på onsdag aften, at der er møde med B og U – udvalget med formændene fra skolebestyrelserne.
- Skoleledelse:
Vi er blevet kontakte af VIVE, som er et forskningscentret, der vil lave forskning
på specialområdet på skolen. De er nysgerrige på mellemformer af undervisning
– eks. Special og basetilbud.
Det er i MED besluttet, at der laves en APV efter sommerferien blandt personalet, som opfølgning på en turbulent tid de sidste to skoleår.
Der er ansat nyt personale pr. 1.8.
Orientering om prøver i 9. klasse. Alt er pt. forløbet fint.
- Personalerepræsentanter:
Orientering om KRAP uddannelse i SFOen. Alt personale har deltaget i forløbet
og har givet meget til pædagogerne.
Ferieugerne er i øjeblikket ved at blive planlagt med lejrtur og ture ud af huset.
Det er i dag blevet udmeldt i specialklasserne, hvordan klasserne bliver næste
år og det er blevet modtaget godt.
Der er blevet lavet skema og der er finpudsning i gang.
- Elevråd:
Eleverne er blevet spurgt om, hvad de godt kunne tænke sig i Arla – automaten i
det kommende skoleår. Bilag uddelt til SB. Elevrådet tager beslutning sammen
med ledelser om indhold i automaten.
- Andre:
3. Elevtrivselsundersøgelsen
MH gennemgik elevtrivselsundersøgelsen for skolebestyrelsen og begge rapporter
er udleveret til medlemmerne.
4. Evaluering af mødet med Børne og Unge udvalget
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Kort evaluering af mødet. Generelt en god oplevelse, selvom det var virtuelt. Bestyrelsen er spændte på, hvad der kommer ud af mødet, ud over den gode dialog.
5. Skolefest, invitation til forældrene og nedsættelse af udvalg
Gennemgang af opgaveoversigten, hvor der blev sat initialer på ansvarsområder til
festen.
Bestyrelsen kan se opgavelisten ved at følge det delte link.
6. Oplæg til ansøgningsregler for ansøgning af skolefestmidler
Ansøgningsskemaet lægges på skolens hjemmeside.
7. Eventuelt
8. Personalesager
9. Næste møde og kommende punkter
Vær opmærksom på, at der er budgetorientering for skolebestyrelsen den 25.8 kl.
19.00 i Remisen – Brande.
Næste møde: 30.8 kl. 18.30
-

Formidling af elevtrivselsundersøgelsens resultat til de øvrige forældre fra SB.
Høringssvar på budget 2022.
Skolefesten.
Sundhedsprofil.

10. Godkendelse af referat / underskrift.

