Referat skolebestyrelsesmøde den 22. januar 2019 kl. 17.30
Lokale: Personalerummet
Vi mødes kl. 16.30, hvor vi sammen med Daugård Skole, skal høre om High Performance. Herefter
spiser vi alle sammen kl. 17.30.
Tilstede: Jonna, Casper, Claus, Morten, Kristina, Hanne, Mads, William, DO, JG, HE, VA og NS.
Pkt.
Tid Dagsorden
Orientering (O)
Drøftelse (D)
Beslutning (B)
2
B
41.
Godkendelse af referat
min
Godkendt.
10
O
42.
Meddelelser
min
a) Formanden
Formand:
- Seminar den 2. Høringssvaret til
februar 2019
ressourcemodellen er sendt til
eller 16. marts
forvaltningen.
2019 ved Skole Ledelsen:
og forældre –
VA orienterede om ”kys og kør.”
”Fremtidens
Der er ansat en ny lærer i den
forældresamarb ledige stilling fra den 1. marts.
ejde”.
2019.
b) Ledelsen
Menighedspleje: Der er mulighed
- Trafik
for familier at søge økonomisk
c) Personale
hjælp til konfirmation.
d) Elevråd
Bestyrelsen bakker op om, at
e) Andre udvalg
tilbuddet gerne må komme på
intra.
NS orienterede om turboforløbet
for ikke uddannelsesparate elever
på 8. årgang.
NS orienterede om skolefesten.
Personale:
Musiklærerne er i gang med at
planlægge Nytårskoncerten.
Hele personalegruppen er i gang
med at planlægge fordybelsesuge
op til skolefesten.
Elevrådet:
Elevrådet har planlagt Just Dance
om torsdagen i 10 pausen for
udskolingen og 12 pausen for
mellemtrinnet.
20
O.
43.
Økonomi
min Første tanker om budget 2019.
NS gennemgik økonomien.
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Pkt.

Tid

Dagsorden

44.

20
min

Princip for lejrskoler
En arbejdsgruppe har udarbejdet revideret
forslag til princip for lejrskoler.
Bilag: Forslag til nyt princip.
Skolebod
Skoleboden har på nuværende tidspunkt et
underskud. Der har derfor været afholdt et par
møder, hvor Per Lunding har deltaget. VA
præsenterer tankerne. Skolebestyrelsen skal
forholde sig til, hvad vi vil vælge at gøre.

45.

20
min

46.

20
min

Kapitel 3 i Håndbogen for skolebestyrelser
I bedes inden mødet overveje flg.:
- Foregår bestyrelsesmøderne
tilfredsstillende?
- Er det tilfredsstillende at uddelegere
drøftelser af principper til
arbejdsgrupper med efterfølgende
debat/beslutning i bestyrelsen?
- Skal vi have ordførerskaber inden for
vores principper?
- Skal skolen have en overordnet
værdinorm/værdisætning?
- Andre overvejelser fra kap. 3

47.

5
min
2
min

Nyhedsbrev til forældre
(fast punkt)
Punkter til næste mødes dagsorden

5
min

Evt.

48.

49.

Orientering (O)
Drøftelse (D)
Beslutning (B)
B
Princippet blev godkendt med
enkelte justeringer.

B
Punktet blev drøftet. Jonna og
Casper ønsker model 1.
Bestyrelsen bakker op om
løsningsmodel 2.
Økonomisk opfølgning på
dagsordenen på mødet i maj.
D
Forslag om at vælge en ordstyrer
ved mødes start.
Mere tid til økonomipunktet og
mulighed for at stille spørgsmål,
som der svares på til næste
bestyrelsesmøde.
Det fungerer godt, at revidering af
principper bliver uddelegeret i
arbejdsgrupper, efter en snak på
bestyrelsesmødet.
Det er meget positivt, at
skolebestyrelsen sender
principperne til høring hos
personalet.
B
Intet.
D
- Kostpolitik
- DGI udearealer
- Lommeregner- besked til
forældre om beslutningen
vedr. lommeregnere.

Lukket dagsorden
1.

10
min

Meddelelser
- Formanden
- Ledelsen
- Personale

O

Rugekasse:
Trafiksituationen
Princip for fritagelse fra skole pga. deltagelse i musikskole eller eliteidræt.
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Princip for den understøttende undervisning.
Årshjul for skolebestyrelsens arbejde.
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
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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