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Mødet blev udsat til den 17.2 pga. sygdom og afbud.
Afbud til mødet: Karina,
Ordstyrer: Anders/Knud
1. Bemærkninger til sidste referat.

2. Meddelelser.
- Formand:
- Skoleledelse:
25. marts 18.30 til 21.00 er der fælles dialogmøde i Engesvang for bestyrelserne
fra Engesvang, Bording, Ejstrupholm og Nørre Snede. Hver skole skal lave en
bod, som præsenterer skolen.
- Personalerepræsentanter:
- Elevråd:
Der har været hold fælleselevrådsmøde på skole i dag og Emilia er blevet valgt
til formand for fælleselevrådet.
I elevrådet har der været talt om at parallellægge UUV timer i det kommende
skoleår, med fokus på sociale aktiviteter. Med udspring i arbejdet med Børne og
Ungepolitikken.
- Andre:

3. Facebook profil retningslinjer fra Ikast-Brande kommune
Ikast – Brande Kommunes Facebookpolitik udleveret som bilag.
Skal det være en gruppe eller en åben side? En lukket gruppe er meget omstændigt.
En åben gruppe kan administreres og der kan lægges begrænsninger. Den skal
bruges som orienteringside med begrænsninger på beskeder og evt. kommentarspor.
Vi undersøger hvordan vi kan have en gruppe og stadig følge kommunens politik.
4. Idræts og sundhedsprofil
Udsættes til næste møde.

5. Høringssvar til Kvalitetsrapporten
Skolebestyrelsen har lavet til tillægsskriv som er tilføjet til kvalitatsrapporten.
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6. Orientering omkring besparelser (lukket punkt)
Skolebestyrelsen orienteret om besparelserne.

7. Planlægning af skolefest
Taget som punkt 1.
Få sat tovholdere på opgaver i planlægning:
Sponsor/Tombola:
Kontakt til forældre om boder:
Forplejning:
Forældrekommunikation:
Diskotek:
Kontakt til pressen:

Pernille og Camilla
Karina J. og Knud
Anders, Knud og Janne
Pernille
Knud
?

Der skal laves en beskrivelse af, hvordan pengene kan søges og hvordan de fordeles (Karina H. og Laila laver et udkast til behandling i bestyrelsen på maj - mødet)
Dato for skolefest: 28.8. Kl. 17.30 – 21.00. Nye elever der starter den 1.9 inviteres
til at deltage i festen.
8. Elevtrivselsundersøgelse
Formidling af resultatet debatteres på aprilmødet, så de øvrige forældre på skolen
orienteres om det samlede resultat. Undersøgelsen afsluttes den 20.3.
9. Fagfordeling
Skolebestyrelsen orienteret om processen om fagfordeling og hvordan besparelserne påvirker det. Herunder beslutninger om ændringer i skoledagens opbygning.
10. Eventuelt

11. Personalesager

12. Næste møde og kommende punkter:
Næste møde den 2.3 kl. 18.30
Afbud fra Janne.
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Facebook side. Opfølgning og beslutning.
Fælles dialogmøde den 25.3
Idræts og sundhedsprofil.
Dispensering fra Princip om alkohol i forbindelse med skolefest. Marts - møde
Præsentation af resultat af elevtrivselsundersøgelse. Hvordan laves en samlet
præsentation af resultatet for de øvrige forældre. April - møde
Beskrivelse af, hvordan penge søges fra skolefesten. Maj – møde.

13. Godkendelse af referat / underskrift.

