Referat fra skolebestyrelsesmøde den 22. august 2018 kl. 17.30-20.00
Lokale: Personalerummet

Tilstede: Morten, Hanne, Charlotte, Jonna, Claus, Kasper, Kristina, DO, VA, HE og NS.
Pkt.
Tid Dagsorden
Orientering (O)
Drøftelse (D)
Beslutning (B)
2
B
1.
Godkendelse af referat
min
Godkendt.
10
O
2.
Meddelelser
min
a) Formanden
Formand:
b) Ledelsen
Der er introduktionsarrangement
-DGI udearealer
for nye
c) Personale
skolebestyrelsesmedlemmer den
d) Elevråd
10. september 2018, kl. 18.30e) Andre udvalg
21.30 i Hornsyld idrætscenter.
Der er Skole/forældre landsmøde
den 23.-24. november 2018.
Tilmeldingen er den 30.
september 2018.
Næstformand:
Til næste møde vil der være en
fælles gennemgang af Håndbogen
for skolebestyrelsesmedlemmer
kapitel 1.-2.
Ledelsen:
Der har været møder med DGI,
forvaltningen og politikere vedr.
udearealer på Hedensted skole.
Der er kommet tegninger fra
arkitekten. Der kommer et punkt
på næste dagsorden.
SFO: Henning orienterer om 2dagsmodulet. Modulordningen er
blevet vedtaget.
Fristen til at tilmelde sig
ordningen er blevet kortere. Man
kan tilmelde sig ordningen inden
for 10 dage.
Personale:
Er kommet godt i gang med det
nye skoleår.
Der har været tre pædagogiske
oplæg i uge 32 for personalet.
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Pkt.

Tid

3.

40
min

4.

15
min

5.

10
min

6.

10
min

7.

10
min

Dagsorden

Orientering (O)
Drøftelse (D)
Beslutning (B)
O
Skolebestyrelsens arbejde
- Hvordan ser ledelsen skolebestyrelsens Vibeke orienterer om, hvad
arbejde?
rammerne er for
- Hvilke rammer er der for
skolebestyrelsesarbejdet.
skolebestyrelsens arbejde?
Skolen er en del af det politiske
- Skole & forældre. Vi er medlem af
system, hvor skolebestyrelsen har
organisationen.
mulighed for at drøfte/påvirke
- Hvor kan SB finde noget på
politikkerne.
forældreintra? (Morten)
Skolebestyrelsen skal beskæftige
På mødet udleveres eksisterende principper og sig med den langsigtede
politikker, så SB kan orientere sig i disse.
strategiske planlægning.
Skolebestyrelsen deltager til
ansættelsessamtaler.
Hvordan ser ledelsen
skolebestyrelsens arbejde?
Det er et samarbejde, som bygger
på respekt, tillid og åbenhed.
Der er gode konstruktive møder
med forstyrrelser, refleksioner og
dialog.
Bestyrelsen skal kunne komme op
i helikopterperspektiv, hvor det er
hele skolen og SFO, der arbejdes
for.
Skolen er medlem af Skole &
forældre.
O
Skolen som organisation
Vibeke orienterer om, hvad skolen
er for en organisation. Hvilke
organer, udvalg og
samarbejdspartnere vi har.
B.
Omklædningsrum i hallen
Der ønskes opsat en væg, så man ikke kan
Der kommer en væg op i
kigge ind.
omklædningsrummene.
O
High Performance
I indeværende skoleår tilbydes nogle elever fra Vibeke orienterer om projekt.
5. årgang at deltage i et nyt projekt.
Skolebestyrelsen skal have oplæg
Personalet har sammen med Daugård skole haft om High Performance i januar.
en pædagogisk dag i uge 32 om emnet.
D
Læsehund
Ledelsen præsenterer en ide om, at skolen har
Skolebestyrelsen bakker op om, at
en læsehund.
skolen arbejder videre med
Har været behandlet i personalegruppen, som
læsehund projektet.
bakker op om forslaget.
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Pkt.

8.
9.

Tid

5
min
2
min

Dagsorden

Orientering (O)
Drøftelse (D)
Beslutning (B)

Kan skolebestyrelsen anbefale, at vi arbejder
videre med ideen?
Nyhedsbrev til forældre
(fast punkt)
Punkter til næste mødes dagsorden

10.

5
min

Evt.

1.

5
min

Meddelelser
- Formanden
- Ledelsen
- Personale

B
Hanne laver et nyhedsbrev.
D
Kostpolitikken.
Boden.
Økonomi – hvilken model.
Evaluering af kommunalt
introduktionsmøde.
DGI – udearealer.
Kapitel 1-2 i skolebestyrelsens
håndbog.
Forældrerådene.
Politiet har været på besøg og
kigge på parkeringen. Der blev
uddelt fem bøder.

Lukket dagsorden
O

Rugekasse:
Årets gang i skolebestyrelsen 2018 – 2019
Dato
Emne

Indhold

22. august
10. september
Kommunalt møde i Hornsyld.

Intro til de nye bestyrelser.

24. september
Evaluering af deltagelse i
forældremøder.
7. november
13. december
22. januar OBS mødet begynder kl. 16.30 – Statusmøde vedr. High Performance sm. m. Daugård.
Skoleårets planlægning.
Budget, regnskab.
Midtvejsevaluering af SB’s arbejde.
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Dato

Emne

Indhold

25. februar
Skoleårets planlægning
10. april
Skoleårets planlægning
15. maj
13. juni
Datoer for SB-møder i det kommende
skoleår.
Kontaktpersoner til klasserne.

Klasserne fordeles mellem SB’s
medlemmer med henblik på deltagelse i
forældremøder ol.

Planlægge translokation.
Skolebestyrelsens årsberetning.
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