Dagsorden - Skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 6. juni 2016
Kl. 17.30 – 20.00
Deltagere: skoleleder Thomas, referent Lilian, SFO medarbejder Lisbeth, bestyrelsesformand Lotte,
bestyrelsesmedlem Annette, bestyrelsesmedlem Henrik, bestyrelsesmedlem Peter,
bestyrelsesmedlem Louise J, bestyrelsesmedlem Louise, elevrepræsentant Svend.
Fraværende : Heidi Pedersen,
Fraværende med afbud:
Ordstyrer: Peter
Referent: Lilian Jørgensen

Dagsorden:
1.

Godkendelse af referat
Referat godkendt.

2.

Forældremøder 2016/17. Hvem er hvor + oplæg + billeder af bestyrelsen
Thomas vil bringe læringssamtaler i spil på kommende forældremøder. Bestyrelsen ønsker
fokus på klasseforælderødderne, hvordan kommunikerer vi?
Nyt power point til oplæg – klasseforældrerødderne skal italesættes som klassens
forældrerepræsentanter. Orienterer om nyt kommende møde med klasseforældrene
rødderne igen til november 2016.
Der nedsættes en arbejdsgruppe (Peter, Louise, Thomas deltager som leder)
Arbejdsgruppen fremlægger oplægget til brug på kommende forældremøder på
førstkommende bestyrelsesmøde efter sommerferien.

3.

Evaluering af skolefesten 2015/16
Bestyrelsen refleksioner af skolefesten: Super god oplevelse. Maden var god, ønskes at der
fremadrettet hjælpes med at dosere maden i forhold til at alle fik lidt af hver.
Det fungerede godt med siddepladserne i Hallen. For kort tilmeldingsfrist og forvirring i
forhold til at tilmeldingen blev åbnet igen. Måske er prisen for høj for entre i forhold til
madens kvalitet. Forespørgsel til om det kunne være en årgang der tilrettelagde festen,
herunder særligt maden. En rigtig festlig skolefest. Dilemma i forhold til udsolgte billetter,
hvis der er udsolgt og ikke alle børn når at købe billet. Det vigtigste er at alle børn har det
sjovt og ikke prisen i forhold til maden.
Thomas orienterer om, at der er to emnedage op til skolefesten. Skolebestyrelsen roses for
engagement og deltagelse. Ønske om mere synlighed for skolebestyrelsens tilstedeværelse i
gården i form af større skilte. Overvejelse om 6 klasserne skal være med fremover til
festen med de ”store”
Elevrådets refleksioner: Syntes ikke maden var god. Festen for de store var ikke lige så
god som sidste år.

4.

Gennemgang af kommende punkter:
Punkter der ønskes på bestyrelsesmøderne i kommende skoleår.



Uro og arbejdsro (Klassetrivselsundersøgelsen, klasserumsledelse, m.m)
Digital dannelse






5.

Udviklingspotentiale i SFO
Forældretilfredshedsundersøgelse
Rullende skemaer, Henrik kommer med et oplæg.
Skolens kost politik – gennemgang (energidrik, snus, hash osv)

Meddelelser
a) Formanden
 Møde 14. juni med CFS udskudt til august ”gør en god skole
bedre”
b) Elevrådet
 Elevrådsmødet blev aflyst pga. manglende deltagelse.
c) Medarbejderrepræsentant

d) SFO





Ny studerende Regitze – vi har sagt farvel til de to andre
studerende.
Fest for 3. klasserne på fredag, som vi skal sige farvel til.
Om 14. dage Multidag sammen med andre SFO ér
Ferieplanlægning er lagt og det ser ud til at hænge sammen.

e) Skoleledelsen
 Der er valgt to nye medarbejdere til skolebestyrelsen.
 To nye lærer ansat.
 Kommende skoleår fokus på læringssamtaler,
 Fagfordelingen er på plads – skemaerne skal færdiggøres.
 Forespørgsel om bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at være
med til ansættelsesudvalg i forbindelse med skolelederstilling.
Tre bestyrelsesmedlemmer deltager:

6.

Mødeleder til næste bestyrelsesmøde ( Beslutningspunkt)
 Næste møde mandag den 8. august 2016
 Punkt bestyrelsens møderul og bestyrelsens deltagelse i forældremøder.
 Mødeleder, Louise J.

7.

Evt.
 Forespørgsel omkring snifning af lightergas.

Kl. 18.30 Sommerfrokost

Pkt. kommende møder:
 Brug af energidrik i skole og SFO tid

