SKOLEBESTYRELSESMØDE
Dagsorden

Dato:
7. oktober 2019
Kl.:
18:30-21:00

Side:
1
1/2

Ordstyrer: Knud
Afbud:
Karina Jensen er indtrådt i bestyrelsen og valgt som rep. for specialområdet. Har børn i 3c
og 3a.
1. Bemærkninger til sidste referat.

2. Meddelelser.
- Formand:
- Skoleledelse:
JF deltager omkring punktet skolefest.
Supergod emneuge med besøg i Skovsnogen. Det blev igen en uge, hvor de
store var helt fantastiske til at tage sig af de mindre elever. Vi sluttede med en
god fernisering i anlægget og der var godt besøgt af forældre, bedsteforældre
og børnehave trods regn.
MH orienterer om AULA og forældreinformation. Herunder arbejdet med IT systemer og samarbejde mellem disse.
- Personalerepræsentanter:
- Elevråd:
Der er valgt formand og næstformand på mellemtrinnet og i udskolingen.
- Andre:
3. Skolefest
Johnny, pedel, deltager i punktet. Opgavefordeling gennemgået. Listen med sponsorgaver blev også gennemgået og vi er meget beæret over de mange, der har
valgt at støtte skolefesten.
Gennemgang af området og placering af aktiviteter besluttet.
Vi mødes alle kl. 17.00 på torsdag og hjælpes med at sætte op.
4. Budgetorientering og høringssvar
Høringssvar udarbejdet og sendes senest i morgen kl. 12.00.
5. Dialogmøde den 23. oktober kl. 18:30-21:00 i Remisen
Karina Jensen og Laila HP deltager.
6. Orientering om lederevaluering
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7. Orientering om budget på næstkommende møde
Tina Brøndum deltager på næste møde og gennemgår økonomien
8. Status på SB-suppleringsvalget
Der er endnu ingen, der har henvendt som kandidater, men der er flere, der har
henvendt sig til forældre i SB og spurgt på opgaven.
Der er indkaldt til valgmøde den 22.10
9. Eventuelt

10. Personalesager

11. Næste møde og kommende punkter
a) Retningslinjer for sikkerhedsudstyr til rulleskøjter
b) Orientering om skolens budget
c) Evaluering af skolefesten
d) Lederevaluering
e) Deltagelse af Tina Brøndum.

12. Godkendelse af referat / underskrift.
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