Referat - Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 6. maj kl. 17.30 – 20.00
Deltagere: Lotte, Christian, Gitte, Jesper, Louise A, Louise D, Louise L, Birgitte, Thea, Kajsa,
Marcus, Henriette og Helle
Fraværende : Louise D
Fraværende med afbud: Louise A, Marcus
Ordstyrer: Lotte
Referent: Henriette
_________________________________________________________________________
1.

Godkendelse af referat
Godkendt uden kommentarer.

2.

Punkter til eventuelt
Skolefesten – bestyrelsens bod

3.

Meddelelser

a) Formanden
Intet nyt
b) Elevrådet
Der har været afholdt møde i SKE.
Måske det kunne være en mulighed, at elevrådsrepræsentanterne blev valgt
inden sommerferien. (ønske fra SKE)
SKE har inviteret medlemmerne til forskellige aktiviteter i løbet af året
c) Medarbejderrepræsentanter
8. klasserne har terminsprøver.
9. Klasserne har afgangsprøver.
Vi har haft førskoleelever på besøg.
Vi er i gang med skolefesten. Vi sender en reminder ud til alle, så de husker
at tilmelde sig.
d) Ledelsen
Vi har haft den sidste klassesammenlægning i dag. Det er gået godt på alle
tre årgange.
Vi har haft besøg af borgmesteren, som var rundt på skolen.
Afgangsprøverne kører nu på 9. årgang.
Vi har holdt reception for Benny, som har været i kommunen i 40 år.
Vi har ansat to nye lærere.
Vi har været på kursus i naturfag og børn i vanskeligheder.

Fagfordelingen kører lige nu. Vi skal på skemalægningskursus i starten af
juni.
Elevrådet skal have en drøftelse af SUK og Skills.
4.

Timefordeling kommende skoleår - §16b
Den nye ændring af folkeskoleloven er vedtaget, derfor holder det vi besluttede på forrige
møde.

5.

Ansættelse af ny afdelingsleder
Tankerne om vores nye struktur i ledelsen er gennemgået.

6.

Godkendelse af brand- og evakueringsplan
Ledelsen, AMR og vores serviceleder har gennemgået planen og justeret den, så den er
opdateret. Den nye plan skal godkendes af bestyrelsen, så det er den, der er gældende
fremover.
Der er enkelte ændringer, som bliver rettet til.
Planen skal hænge i alle klasselokaler på skolen.

7.

Gennemgang og godkendelse af princip for skole-hjem-samarbejde
Princip for skole-hjem-samarbejde er godkendt af bestyrelsen den 6. maj 2019.

8.

Gennemgang og godkendelse med princip for Vikardækning
Der var få ændringer og kommentarer, som nu er rettet til.
Princip for vikardækning er godkendt af bestyrelsen den 6. maj 2019.

9.

Valg af ordstyrer til næste møde
Gitte

10. Eventuelt
Bestyrelsen har en kaffebod til skolefesten.
Lotte laver kaffen og en vagtplan.
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 3. juni kl. 17.30
Pkt. kommende møder:
 Anti mobbestrategi
 Principper for kommunikation mellem skole og forældre
 Udviklingspotentiale i SFO
 Forældretilfredshedsundersøgelse
 Hvordan går det med fagligt løft i naturfag
 Kostpolitik

