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Afbud til mødet:
Knud, Laila, Brian.
Ordstyre:
Karina.
1. Bemærkninger til sidste referat.
Nytårsbrev udformes som erstatning for det forventede julebrev.
Suppleant afventer stadig, HV er i dialog med suppleanten.
2. Meddelelser.
- Formand:
- Skoleledelse:
Orientering om Europæiske Rusmiddelundersøgelse.
Orientering om sneregler.
Højtlæsningskonkurrencen før jul, har fået kommunens opmærksomhed og biblioteket føre idéen videre og laver en lignende arrangement på biblioteket i
Brande.
- Personalerepræsentanter:
Gode uger i SFOen inden jul og SFOen er kommet godt i gang.
Kommunen arbejder med rygeforbud gældende for alle ansatte i arbejdstiden.
Konkrete besparelser skal der snart peges på og vi mangler konkrete eksempler
fra politikerne. Politikerne har besluttet besparelser på biblioteksområdet og lærerne skal undervise 20 timer mere pr. år, så gennemsnittet er 25,7 lektion pr.
lærere. Derudover skal skolen pege på 1% besparelser interne.
- Elevråd:
- Andre:
3. Principper
• Godkendelse af de 3 allerede gennemgået principper
• Gennemgang af 3 nye principper
o Fagfordeling – Princippet rettet
o Fordeling tid undervisningslek. – Princippet nedlægges.
o Forældreansvar til UDSÆTTES
De nye principper er godkendt.
Rettelser til de tre andre principper gennemgået og de bliver revideret og kommer
med på næste møde.
4. SkoleMekka
• Tidspunkt for SkoleMekka
• Formålet med SkoleMekka
• Næste skridt
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Der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder et oplæg til indhold og dato. Arbejdsgruppen består: Karina og Pernille.
5. Årshjul se vedhæftede fil
Gennemgået og rettelser lavet.
6. Undervisningsmiddelbudget
Udleveret og gennemgået. Udkast laves til næste møde.
7. Orientering om inklusionsprojekt i samarbejde med Undervisningsministeriet.
UDSAT.
8. Eventuelt

9. Personalesager

10. Næste møde: 7.2 2019 k. 18.30 og kommende punkter:
-

Alkoholpolitik på skolen i forbindelse med forældrearrangementer.
SkoleMekka
Undervisningsmiddelbudget
Orientering om inklusionsprojekt.

11. Godkendelse af referat / underskrift.

HV orienterede om den økonomiske fremtid i det kommende skoleår.

