Indkaldelse til skolebestyrelsesmøde
Skolebestyrelsesmøde afholdes: onsdag den 24 januar. kl. 18.00 – 20.00
Afbud fra: Malou, Lott, René
Dagsordenspunkt
1. Godkendelse af dagsorden
1B §16b reduceret skoledag
2. Elevrådet v. formanden
3.

Højere deltagelse i sociale arrangementer.
D/B Mikael
a. Hvilke tiltag kan fremme forældrenes
engagement for at deltage/planlægge
i sociale aktiviteter for forældre og
elever?

Referat
Nyt punkt, 1B om §16b reduceret skoledag.
Ny ansøgning skal skrives og sendes til
skolechefen for det kommende skoleår. HH
udarbejder et udkast til ansøgning.
Elevrådet står i kasselinjen i kantinen med
stor succes.
Ideer til større deltagelse:
Idekatalog - hvad kan man lave?
Lærer/pædagog støtter op om at få gang i
aktiviteter i klasserådet i indskolingen.
Lærer/pædagog stå for/invitere til
arrangement, hvor klasserådet støtter op.

4. Styrkelse af de sproglige fag – tiltag i
kommende skoleår O HH
5. Skolebestyrelsesvalg 2017 Bilag O/B HH
a. Regler og gennemførelse
b. Kommunikation til forældre
6. Udarbejdelse af udtalelse til kvalitets
rapporten Bilag O/D/B HH
 Skolelederens helhedsvurdering af
skolen (max ½ side)
- Skolens udvikling overordnet set, evt.
med fremhævelse af særlige positive
resultater og resultater med et
udviklingspotentiale.

7.
a)
b)
c)
d)

Fokuspunkt på forældremøderne i august.
Orientering om planer for de kommende
skoleår. Herunder nye linjefagsudd., studietur
i 9.kl., nye materialer mm.
Valgbestyrelse: Mikael, Henrik og Birgitte.
Tidsplan og procedure for
skolebestyrelsesvalget gennemgået.
Henrik og Mikael udarbejder skolens
udtalelser til kvalitetsrapportens
helhedsvurdering.

Skolebestyrelsens udtalelse
Meddelelser
Formanden
Skoleleder
Medarbejderrepr.
Andre

a)Sørge for at få referater på
hjemmeside og intra.
b)Værdiregelsæt sendt til udvalget
Kommende 0.kl. bliver en lille årgang
på 32-36 elever.
Budgettet på skoleområdet reduceres
og kommer ud i høring i februar. Ekstra
SB-møde den 19/2 kl. 18,00.
Der er ryddet og klippet ned ud mod ppladsen samt sat nye pære i
lygtepælene.
c)To nye studerende i SFO frem til juli.
MUS-samtaler skal til at opstarte.

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

Teknologi og programmering, nye tiltag i det
kommende skoleår
Højere deltagelse i sociale arrangementer
(sidste møde inden sommerferien)
Valgplakater ift skolebestyrelsesvalget til
forårsarr.?

Næste møde: Den 19/2 - ekstra 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

