Skolebestyrelsesmøde
26-03-2014
Dato:
01-04-2014 kl. 16:30 – 18:30
Sted:
KF 2
Deltagere:
Jens Rasmussen, Christina Tholstrup, Rune Therkildsen,
Michael Søgaard, Pernille Wilhelmsen, Inger M. Pedersen,
Birgit Kristensen, Peter Rasmussen, Hanne Mortensen, Thomas Smidt
Dissing, Lise B. Knudsen, Tina Westergaard, Emma K. Møller, 9B, Maria
Brodersen, 9A
Michael Søgaard kom kl. 17.07
Fraværende: Emma Kragh Møller, Maria Brodersen, Thomas Smidt Dissing, Pernille
Vilhelmsen
1. Godkendelse af dagsorden
2. Siden sidst:
Formanden/næstformand

Fællesmøde med det nye børne-familie-udvalg.
Der er ikke tilknyttet en politiker til hver skole,
men medlemmer af udvalget kan altid indkaldes,
hvis der er behov for det. Der arbejdes med
udviklingsplanen for folkeskoleområdet.
Tak til Inger M. Pedersen for arbejdet i
skolebestyrelsen.

Elevrådet

Skoleledelsen
o Besøg af BFU
o Byggeri
o Budget 2014

o

Personale

o

Socialt arrangement

Salg af pizzaer – fortsætter som hidtil Det tages
op slutningen af dette skoleår, så beslutningen er
taget inden det nye skoleår.
Godt besøg. Konstruktivt.
Ansøgningen blev delt rundt som bilag.
Overskuddet er blevet overført. Klublokalerne
bliver overtaget af skolen
Halvdelen af vores pc’ere skal skiftes ud pga. at
Windows XP.
Vi har ikke faet flyttet hverken lærere eller
børnehaveklasseledere. Stadig 2
langtidssygemeldte.
Fredag d. 23. maj for alle medarbejdere på
Tambohus Kro. Foredrag, walk-and-talk og
middag.
Vi er blevet følgeskole under
undervisningsministeriet de næste 5 år som
opfølgning på folkeskolereformen.
1. april børn startede i dag
Samarbejde med ungdomsuddannelserne vedr.
valgfaget: ”Innovation og iværksætteri”.
Bygningsgennemgang – hvordan udnytter vore
kvadratmeter
Ledelsen har lavet et planlægningspapir

Medarbejderrepræsentant

Markering af folkeskolens 200 års dag.
Lektier: Skal det være fremover?

Punkter til fremtidige møder

Kostpolitik
Flisegang fra B-bygning til indskolingen
Gennemgang af Tinas udkast. Tina retter til.
Den sættes på til godkendelse næste
gang.
P

3. Skole-hjemsamarbejde
Principper
4. 200. skoledag

L

Lørdagsrengøring?

Det skal være en lørdag.

Juleafslutning?

J
Kombination af oprydning i klasserne og
juleafslutning, Der er skolebuskørsel.

5. Godkendelse af principper
Alkoholpolitik
God skolestart
Overbygning
Inklusion
Trivselsplan
Kritik og klager
Brug af IT - endelig
6. Reform
Lektier
Morgensang

Digitalisering

Godkendt

Hvori består forældrenes ansvar for elevernes
læring?
Udsættes til næste gang
Hvis vi skal fortsætte, kræver det en
revitalisering? Kan større variation i indholdet
gøre, at eleverne blev mere engagerede?
Skal være mere lederstyret. Rotation mellem
morgensang, højt læsning, faglig læsning og
motionsbånd. Høste erfaring i kommende
skoleår. Omdøbes til morgensamling.
Skolebestyrelsen bakker op om, at eleverne i
overbygningen opfordres til selv at medbringe
bærbare.

Forældreansvar
Evt.

Valgmøde 5. maj. Der orienteres i april. Der
opfordres til, at skolebestyrelsen deltager.
Flisegang fra B-bygning til Indskolingen – hvor
blev den af?

Elevfrit punkt.

Jens Rasmussen/ Tina Westergaard

