Skolebestyrelsesmøde
10-06-2014
Dato:
Sted:
Deltagere:

17-06-2014 kl. 16:30 – 18:30
KF 2
Jens Rasmussen, Christina Tholstrup, Rune
Therkildsen, Michael Søgaard, Pernille
Wilhelmsen, Inger M. Pedersen, Birgit
Kristensen, Peter Rasmussen, Thomas Smidt
Dissing, Lise B. Knudsen, Tina Westergaard,
Hanne Mortensen, Emma K. Møller 9B, Maria
Brodersen 9A
Maria Brodersen, Emma K. Møller, Michael
Søgaard

Fraværende:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Siden sidst:
Formanden/næstformand

Elevrådet
Skoleledelsen
o Overtagelse af klublokaler

o

Skoleårets planlægning

o

Orienteringsmøde

o

Translokation

Medarbejderrepræsentant
Punkter til fremtidige møder
o Må eleverne forlade skolen i
skoletiden?
o Udearealer
3. Gennemgang af udviklingsplan - TW
o
skolestrukturprocessen
4. Konfirmandundervisning – TW

5. Talepapir til forældremøder
o
bestyrelsens arbejde
o

Der skulle have været møde med BFU, men det er
blevet aflyst pga. translokationer.
Jens takkede for samarbejdet gennem 8 år. Han
bød også velkommen til de nye medlemmer.
Spor 10: Peter Andersen er blevet sygemeldt og
kommer ikke tilbage, Birthe Hjortdal er blevet
konstitueret. Pernille Vilhelmsen vil gerne
fortsætte, hvis det er ok,
Præsentationsrunde.
Intet nyt.
Vi overtager klubbens lokaler. Biblioteket flytter
over i klubben. Vi går så småt i gang med at
male.
Vi har opgaveopsigter ude i 3. runde. Skemaer er
også ude.
Der er inviteret til orienteringsmøde d. 18. juni. Et
fællesmøde for alle forældre.
Omdøbt, da 9. kl. ikke er afsluttende, men videre
i uddannelse.
40 børn i mini-SFO. Forældrerådet i SFO nedlagt.
Valg af medarbejderrepræsentanter mandag d.
16. juni: Birgit Kristensen og Heidi Ahlers.
Udsættes til det nye skoleår.
Udsættes til det nye skoleår.
Der bliver arbejdet på en udviklingsplan. Der
bliver arbejdet med en bæredygtig
S skolestruktur –
2020-plan. Den faglige kvalitet, de fysiske
rammer og ressourcerne og elevtallet.
Der vil være nogle dage, hvor eleverne er hos
præsterne, som vi kender. Derudover skal der
være 2 fælles dage, hvor skole og præster
samarbejder. Derudover ligger den øvrige
konfirmandundervisning udenfor skoletid.
Man deltager som skolebestyrelsesrepræsentant i
en eller to årgange.
B
Der kommer et bilag til, hvad er skal tales om.
F

forældreråd

Gennemgang af principperne
S

o
sociale arrangementer

S

o
skolens fokuspunkter/principper

Ledelsen er behjælpelig
L

o
lektielæsning og konflikter
o
6. Forældreråd – Se bilag!
7. Reform – Se bilag!
Understøttende undervisning
Holddannelse
8. Evt.

…
Se punkt fem
Gennemgang af udkast til principper –
Skolelederen kommer altid med et udkast til
drøftelse.
Evalueres lige efter jul.
Forslag til holddannelse i naturfag: At der i
enkelte forløb kan sættes en ekstra lærer ind.
Forslag fra den afgående formand: Der laves
mapper til den nye skolebestyrelse med alt
relevant materialer bl.a. principper.

Elevfrit punkt
Den nye bestyrelse konstituerer sig
o
mødedatoer
o
klasserepræsentanter
o
spisning

Jens Rasmussen/ Tina Westergaard
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