SKOLEBESTYRELSESMØDE
Dagsorden

Dato:
13. juni 2019
Kl.:
18:00-21:00

Side:
1
1/2

Ordstyrer: Pia
Afbud: Knud

1. Bemærkninger til sidste referat.
Ingen bemærkninger.
2. Meddelelser.
- Formand:
- Skoleledelse:
Vi planlægger internat i efteråret med personalet med fokus på skoleudvikling.
Vi har haft besøg af en politiker, Thomas Østergård, som fulgte Helle i en skoledag og oplevede, hvordan skolen fungerer fra morgen til eftermiddag.
Flexuge i den sidste skoleuge - uge 26.

-

SFO:
Der er sommerkoncert næste torsdag med spisning inden koncerten. tilmelding
er udmeldt.
Torben har sidset skolebestyrelsesmøde i dag, da han har valgt ikke at genopstille.
Personalerepræsentanter:
SFOen har holdt OL og det var en stor succes.
I dag har vi lavet heks til St. Hans.
9. klasse er i øjeblikket til eksamen og det er en stor positiv oplevelse at se,
hvordan de arbejder inden prøverne og viser, at det vi har arbejdet med, har de
taget til sig og viser den udvikling, de har været igennem i deres skolegang.

-

-

En opfordring til at passe på medarbejderne og skolen i fremtiden, nu da vi har
implementeret besparelserne for det kommende skoleår, men der er flere besparelser på vej.
Elevråd:
Vi har trivselsdag i morgen hvor 7. og 8. klasse inviterer 6. klasse, så de bliver
godt modtaget i det kommende skoleår.
Andre:

3. Ændring af mødedag til næste års skolebestyrelsesmøder
Mandag bliver mødedag i det kommende skoleår.
4. Høringssvar til budget - sidste frist den 29. august. Hvem laver udkastet til
høringssvaret?
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Karina og Laila laver udkast til høringssvar som bestyrelsen behandler på mødet
den 26.8 kl. 18.30
5. Forslag til første bestyrelsesmøde i det nye skoleår i forbindelse med høringssvaret
Der er aftalt møde den 26.8 kl. 18.30
6. Orientering om næste skoleår og fagfordeling
HV orienterede bestyrelsen om processen og opmærksomheder i forhold til sammenhæng i fagfordelingen. HV gennemgik fagfordelingen og fortalte om, hvordan
ressourcerne er fordelt mellem undervisningen og øvrige opgaver.
Vi har ansøgt om afkortelse af skoledagen og arbejder ud fra forventning om godkendelse. Det betyder, at skoledagen forkortes for alle elever.
Timerne vi forkorter skoledagen med, skal bruges til andre aktiviteter og vi bruger
dem til fagforberedende undervisning til elever, der har det behov.
7 klasse vil fortsat have konfirmationsundervisning som den del af skoledagen. Forventeligt onsdag eftermiddag.
7. Forældremøde i august med undervisning i Aula og MoMo
Orientering om overgang til Aula fra Intra og om, hvordan vi bedst får alle forældre
godt på Aula og MoMo.
Fordeling af forældre på de kommende forældremøder:
RUSK: Laila
3. Pernille
4. Knud
5. Pia
6. Karina
Udskoling Karina
C-klasserne Laila
Vi laver en Aulacafé til skolefesten den 10.10, hvor forældre kan komme og få hjælp
til Aula.
På forældremøder kan man f.eks. tale:
-

skolefesten
børne – unge politik
formandens årsberetning

SKOLEBESTYRELSESMØDE
Dagsorden

-

Dato:
13. juni 2019
Kl.:
18:00-21:00

Side:
1
1/2

generelt om skolebestyrelsens arbejde

8. Aftale om formandens årsberetning
Karina skriver et udkast og sender til Skolebestyrelsens medlemmerne til feedback.
Årsberetningen lægges på Aula og omtales på forældremøderne af bestyrelsesmedlemmerne efter sommerferien.
9. Dialogmøde
Orientering fra dialogmødet i går aftes hvor HV, Karina og Laila deltog. De fortalte
fra mødet og om de idéer, der blev talt om i forhold til, hvordan vi på skolen får udbredt det. Hvordan involverer vi forældre og elever i, hvordan vi ser værdigrundlaget
på skolen. Der er en række idéer som bestyrelsen vil arbejde videre med i det nye
skoleår.
10. Eventuelt

11. Personalesager

12. Næste møde og kommende punkter
Næste møde er den 26. august kl. 18.30
a) Retningslinjer for sikkerhedsudstyr til rulleskøjter
b) Hvad skal vi tale om på de forældremøder, man som bestyrelsesmedlem deltager i?
c) Børne – Ungepolitik
d) Skolefest

13. Godkendelse af referat / underskrift.

