Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde
Skolebestyrelsesmøde afholdes: mandag den 11. september kl. 18.30 – 20.30
Afbud fra: Pia J. Haugaard
Dagsordenspunkt
1. Godkendelse af dagsorden
2. Elevrådet v. formanden

3. Opnåede resultater afgangsprøve Bilag Henrik

4. Tilbagemelding fra møde med
uddannelsesudvalget 23.aug v. formanden.

5. Udarbejdelse af høringssvar vedr. budget
Henrik

6.
7.
8.
a)
b)
c)
d)

Elevplaner og læringssamtaler Bilag Henrik
Opstart af kantine køkken status O Pia
Meddelelser
Formanden
Skoleleder
Medarbejderrepr.
Andre

Referat
Dagsorden er godkendt
Elevrådets næstformand Laila 7B orientering
kort om elevrådets første møde og hvordan
de har konstitueret sig.
Henrik orienterede om bilaget i forhold til
skolens karaktergennemsnit over de sidste 5
år. Bilaget viser en positiv udvikling i forhold
til karaktergennemsnit og socioøkonomiske
referencer for distriktsklasserne.
Michael orienterede fra mødet med
uddannelsesudvalget. Lott og Henrik
supplerede med info fra mødet. Udvalgets
opridsede handlemuligheder i forhold til det
kommende budget, ligger til grund for
høringssvaret fra Søndermarksskolen, som
behandles i punkt 5.
Henriks udkast til et høringssvar gennemgås
og debatteres.
Udkastet godkendes med få tilføjelser.
Henrik retter udkastet til. Det nye udkast
behandles på MED- udvalgsmødet onsdag den
13. september 2017, inden det samlede
høringssvar sendes.
Punktet udskydes til næste møde
Punktet udskydes til næste møde
a) Formanden
God stemning ved forældremøderne og fokus
på det kommende valg til skolebestyrelsen
b) Skoleleder
Der er indkøbt køleskabe til alle klasser
God opbakning i forhold til forældremøderne
med fælles opstart med oplæg fra ledelsen
c) Medarbejderrepr.
Torben: Bekymringer i forhold til det
kommende budget.
Lott: Travlhed med forældremøder.
Budgetdelen behandles i MED-udvalget
d) Andre

9. Punkter til årshjulet
10. Punkter til årsberetningen
11. Punkter til næste møde
Mødet afsluttet: Næste møde:

Underskrifter:
_______________
Rene Toft

_______________________
Birgitte Nygaard Jørgensen

______________
Claus Calum

___________________
Betina Christoffersen

__________________
Mikael Westergaard

___________________
Anita Koborg Sørensen

__________________
Lott Von Bûlow

___________________
Torben Kaas Jørgensen

__________________
Elevråd

Suppleanter:
___________________
Peter F. Emborg

___________________
Gülicar Acili

_____________________
Malene B. B. Nielsen
_______________
Henrik Hallig
_______________
Elevråd

____________
Pia J. Haugaard

