Dagsorden skolebestyrelsesmøde den 17. september 2019 kl. 17.30
Lokale: Personalerummet
Tilstede: Hanne, Charlotte, Kristina, Claus, Kasper, Morten, Kristoffer, JG, DO, HE, VA og NS
Pkt.
Tid Dagsorden
Orientering (O)
Drøftelse (D)
Beslutning (B)
2
B
99.
Godkendelse af referat
min
Godkendt.
10
O
100.
Meddelelser
min
a) Formanden
Formand:
b) Ledelsen
Har været på besøg på et
c) Personale
elevrådsmøde. Præsenterede
d) Elevråd
Lærernes Dag for elevrådet.
e) Andre udvalg
Elevrådet vil gerne deltage i
Lærernes Dag.
Formand og næstformand
deltager i dialogmøde den 7.
oktober, hvor der skal arbejdes
med en ny kommunal
skolepolitik.
Ledelse:
VA orienterer om processen for
udarbejdelsen af den kommunale
skolepolitik.
Kortlægningen til Program for
læringsledelse åbnede mandag.
Der har været startproblemer med
unilogin.

101.

25
min

Elevråd:
Elevrådet er konstitueret, Kasper
Bruun er formand og Kristoffer
Juul Hansen er næstformand.
O/D
Min Uddannelse
Ledelsen fortæller om kravene til arbejdet i Min VA orienterer om
Uddannelse. Herunder hvordan ledelsen følger
Min.uddannelse.dk, hvilke krav
op på arbejdet.
og forventninger der er til
arbejdet med Min.uddannelse.dk.
DO og JG gav eksempler på
årsplaner, forløb og evaluering.
Skolebestyrelsen ønsker lidt mere
prosa i årsplanerne.
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102.

15
min

Trafik – Kys&kør
Kasper og Kristina har haft møde med
børnehaverne. Der orienteres om mødet.

103.

5
min

104.

5
min

Erfaringer fra forældremøderne
Skal der ske nogle justeringer inden de sidste
møder? Evaluering følger når alle
forældremøder er afholdt.
Lærernes (personalets) dag
Bliver den 4. oktober.

105.

10
min
30
min

106.

107.

5
min

Økonomi

O/D
Der var enighed på mødet mellem
skole og børnehaver om, at der
ikke er parkeringspladser nok på
Østerled.
Det store ønske er, at cykler, biler
og fodgængere bliver adskilt.
Der ønskes tydelige markeringer
af, hvor der er cykelsti og
forgængerfelt.
Der skal være opmærksomhed på
skiltningen.
Udvalget laver et forslag til et
skriv til forvaltningen.
Børnehaver og skole mødes igen i
det nye år.
D
Udskudt.

O
JG orienterer om elevernes
planlægning af Lærernes Dag.
Skolebestyrelsen kommer og
pynter personalestuen torsdag
aften.
O
Udskudt.
D
Udskudt.

Principper
Arbejdet fra sidste skoleår fortsættes.
Grupperne får 5 min til at genopfriske tankerne
fra sidste skoleår. Herefter præsenteres disse for
de øvrige i bestyrelsen.
Ændringer i principperne drøftes. Herefter sker
en revidering, der senere godkendes.
Hvis tiden tillader det, arbejdes der videre med
de øvrige principper.
Husk de gule hæfter fra sidste skoleår.
B
Nyhedsbrev til forældre
(fast punkt)
Opfordring til at forældrene
besvarer kortlægningen.
Der samarbejdes med
børnehaverne om
trafiksituationen omkring skolen.
Elevrådet er konstitueret.
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108.

2
min

Punkter til næste mødes dagsorden

109.

5
min

Evt.

1.

10
min

D
Evaluering af forældremøder.
Principper.
Der er nedsat et udvalg i SFO i
forhold til den pædagogiske brug
af iPad i SFO-tiden.

Lukket dagsorden
O

Meddelelser
- Formanden
- Ledelsen
- Personale

Rugekasse:
Trafiksituationen.
Princip for fritagelse fra skole pga. deltagelse i musikskole eller eliteidræt.
Princip for den understøttende undervisning.
Årshjul for skolebestyrelsens arbejde.
Årshjul 2019 – 2020
Dato

Emne

Indhold

26. august
Temamøde om skolehjemsamarbejde
med udgangspunkt i
fokusgruppeinterview med forældre.
17. september
Arbejde videre med principperne.
30. oktober
Evaluering af deltagelse i
forældremøder og forældrerådsmøder
Skoleboden.
12. december
27. januar
Midtvejsevaluering af SB’s arbejde.
3. marts
Skoleårets planlægning.
1.april
Skoleårets planlægning.
14. maj
Skoleårets planlægning.
Regnskab, budget.
Translokation.
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Dato

Emne

Indhold

15. juni
Translokation
Klasserne fordeles mellem SB’s
medlemmer med henblik på deltagelse
i forældremøder ol.
Kontaktpersoner til klasserne
Skolebestyrelsens årsberetning
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