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Side:
1
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Afbud til mødet:

1. Bemærkninger til sidste referat.
Der er lavet en ændring i høringssvaret i forholdt i det aftale. Se punkt 4.
2. Meddelelser.
- Formand:
Hvordan håndterer man en henvendelse fra andre forældre? Sørg for at sende
henvendelser videre til ledelsen eller lærere, alt efter henvendelsens art.
Indslag i TV Midt Vest vedr. læringspulsen med formanden på LIVE. Der har også været indlæg i Ikast Avis og Herning Folkeblad.
- Skoleledelse:
I sidste uge var hele skolen på besøg på Nørre Snede og høre Anja Andersen,
Astrofysiker som fortalte om rummet.
Idrætsdag på fredag inden efterårsferien.
Flexuge i forrige uge, hvor eleverne var sammen på kryds og tværs, store og
små og det var naturfag der var i fokus. Vi var på tur til Tange Elmuseum med
alle elever om mandagen. Eleverne var delt ind i seks hold og der var seks poster med naturfagsemner, hvor der skulle løses forskellige opgaver. Bl.a. kunne
man smage melorme og græshopper. Resten af uge blev der eksperimenteret
med bl.a. raketbyggeri og programmering.
- Personalerepræsentanter:
- Elevråd:
Mellemtrinnet ønsker skabe som dem man har fået i udskolingen.
Rullegardiner ønskes til melletrinnets vinduer.
Ønske om flere legeredskaber. Undersøg nærmere i elevrådet, hvor det er der
ønskes redskaber.
- Andre:
3. Valg af ordstyre.
Pia valgt. Fremover påsættes ordstyre på dagsorden ved udformningen af denne.

4. Afrunding af høringssvar og processen i den nærmeste fremtid.
Der er afsendt høringssvar og der skal laves et nyt høringssvar, når budgettet er vedtager inden længe. Næste bestyrelsesmøde fastsættes, når vi kender fristerne.
Formanden og Laila lavede ændringen i høringssvaret uden godkendelse i skolebestyrelsen og det er der givet grønt lys for. Opbakning til det afgivne høringssvar.
Karina og Laila B. skriver næste høringssvar.
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5. Økonomi og tildelingsmodeller, almen, inklusion og SFO
Oplæg om, hvordan skolen får tildelt midler til drift – de såkaldte tildelingsmodeller.
-

Tildelingsmodeller. Almen, inklusion og SFO.

-

Budget og regnskab.

Morten gennemgik tildelingsmodellerne, Helle gennemgik status på økonomien og
Brian gennemgik SFOens tildelinger og status på økonomien.
Bilag udleveret på tildelingsmodellerne.
6. Opfølgning på inspirationsdag lørdag den 6.10 2018.
-

Skolebestyrelsens arbejdsområde.

Laila, Karina og Morten var til dagen og det var en god dag. Det gav et godt overblik
over, hvad skolebestyrelsens arbejdsområder er og hvad det ikke er. Der var god inspiration til, hvordan man arbejder i bestyrelsen og det var det et godt oplæg om med
slides som vedlægges referatet. Det var en blanding af oplæg, gruppearbejde og underholdning med alvor af Peter Mygind.
Efter aftale læser bestyrelsen de principper, der ligger på skoleporten til næste gang.
7. Skolevejsanalyse den 10.10 kl. 9.00.
Er der en fra bestyrelsen der vil deltage?
-

Busser på Grønningen. Forældre der ikke overholder reglerne
Cykler på Hedegårdvej. Cykling før og efter skoletiden. Vejen er generel farlig.
Ikastvej er farlig for cykler til og fra Smedebæk.
Overgangen fra Grønningen til Hallen.
Ind og udkørsel ved lægehuset.
Der køres stærke på Vestergade og manglende cykelmuligheder på Enghavevej.

8. Eventuelt

9. Personalesager
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10. Næste møde og kommende punkter
Dato for næste møde kommer senere.
-

Skolefest
Statistik på elevskader i skoletiden. Leg på UFOen.
Skolebestyrelsens arbejdsområde. Hvad arbejde vi med og hvad må vi ikke arbejde med.
Samarbejde mellem almenområdet og specialområdet. Ugeplaner i almenområdet.
Principper.

11. Godkendelse af referat / underskrift.

