Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde
Skolebestyrelsesmøde afholdes: torsdag den 23. november kl. 18.00 – 20.00
Afbud fra: Betina, René
Dagsordenspunkt
1. Godkendelse af dagsorden
2. Elevrådet v. formanden

3. Opsamling på kommunevalget
4. Status/evaluering af opstarten på kantinen
5. Resultatet af trivselsundersøgelsen.
a. Evt. tiltag aftalt i MED
6. Vedligeholdes status
a. Maling af klasseværelser
b. Skolegård
c. Ydre områder
d. Ønsker
7. Status på forældre engagement, opsamling på
skole/hjem samtaler og fremmøde.
8.
a)
b)
c)
d)

Meddelelser
Formanden
Skoleleder
Medarbejderrepr.
Andre

9. Punkter til årshjulet
10. Punkter til årsberetningen
11. Punkter til næste møde

Referat
Godkendt
Hærværkskontoen anvendes til borde og
bænke. Elevrådet skal i kommende uge
bedste julepyntet lokale i kommende uge.
Elevrådet hjælper til i kantinen. De har været
til det store kommunale elevråd.
Claus, Henrik, Lott og Mikael deltog i
valgmødet for skoleområdet.
Vi er kommet rigtig godt fra start. Elevrådet
står i kasselinjen.
92,31 i svarprocent. Stor fremgang siden
2015. Meget positivt. Skal til arbejde i MEDudvalget med nedslagspunkter.
Kort gennemgang ved HH.

Stor fremmødeprocent. Overveje
hvordan vi kan få flere til at deltage i
sociale arrangementer.
a) Sørge for SB forsat ligge pres på det
politiske niveau ift skolepolitik.
b) Stor flok af unge holder til på skolen
og laver forskellige ting som anmeldes
til politiet.
Nyt valgfag teknologiforståelse.
Indsatser for kommende skoleår social
læring, inklusion og trivsel. Ledelsen
dataanvendelse.
Husk juleklippedag den 30/11.
5 lærerstuderende i uge 43-48.
c)Påvirke det politiske om at teste
mindre af frivillige test.
BS har sidste arbejdsdag den 1/12,
hvor hun går på pension.
Vellykket rytmisk dag i dag på 5.
årgang.
De to studerende stopper og to nye
starter i SFO. Der er en i
arbejdsprøvning. Anne som er ansat i
stedet for Ulla er startet.

”teknologi og programmering”
kommende skoleår.
Styrkelse af sproglige indsatser.

plan

for

Højere deltagelse i sociale arrangementer.
Næste møde:
Underskrifter:
_______________
Rene Toft

_______________________
Birgitte Nygaard Jørgensen

___________________
Betina Christoffersen

__________________
Mikael Westergaard

___________________
Anita Koborg Sørensen

__________________
Lott Von Bûlow

___________________
Torben Kaas Jørgensen

__________________
Malou

Suppleanter:
___________________
Peter F. Emborg

___________________
Gülicar Acili

______________
Claus Calum

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

____________
Pia J. Haugaard

