Skolebestyrelsesmøde
27-08-2014
Dato:
Sted:
Deltagere:

Fraværende:
1. Godkendelse af dagsorden

02-09-2014 kl. 17:00 – 19:00
(Forældrevalgte kl. 16:30 – 19:00)
KF 2
Christina Tholstrup, Rune Therkildsen,
Michael Søgaard, Pernille Wilhelmsen,
Majbritt Lund Nielsen, Jesper Sørensen,
Torben Gregersen, Birgit Kristensen, Heidi
Ahlers, Thomas Smidt Dissing, Lise B.
Knudsen, Tina Westergaard, Hanne
Mortensen, Anne-Sofie Ifversen, Sofie Vang
Sofie Vang
Godkendt

2. Siden sidst:
Formanden/næstformand

Formand og næstformand har været til
gennemgang af udviklingsplanen.
Christina og Rune arbejder på et høringssvar.
Tina kan bistå med fakta, men det er bestyrelsen,
der laver høringssvaret.
Rune er valgt til visionsgruppen for folkeskolen.
Tina har sendt kursusmateriale rundt til
bestyrelsen, skolen betaler og tilmeldingen forgår
via Britta.

Elevrådet
Skoleledelsen
o Udviklingsplan
o Budgetopfølgning
o 200. skoledag igen-igen

Tina gennemgår procesplanen for ledelsen i
Thisted kommune.
Tina gennemgår budgetopfølgningen.
Opfølgning på det fysiske og psykiske
arbejdsmiljø er afsluttet.
200. skoledag – ingen bustransport, hvorfor
forældre skal køre deres børn til skole denne dag.

Medarbejderrepræsentant

Medarbejderne fornemmer en god stemning, med
de udfordringer der nu er forbundet med opstart
af noget nyt.

Punkter til fremtidige møder

Punkter til kommende møder:
- 200. skoldedag for forældre (Rune, Tina)
- Kostpolitik (pkt. 5)
- Læringsmål
- Drøftelse af fokusområder for Thisted
kommunes inklusionsindsats (Se bilag!)

3. Internationalisering
4. Sociale forældrerådsarrangementer
5. Kostpolitik?
6. Overbygningens ”SuperBestordning”

7. årgang skal afsted, og der afholdes et
informationsmøde.
Tina gennemgår arbejdspapir, som bliver
godkendt med tilføjelsen ”jf. principper om
forældresamarbejde”
Kommer på næste møde, politikker til
gennemlæsning udleveres.
8. årgangs forældre mener at ordningen skal
fastholdes, og at dette er et anliggende mellem

forældre og børn.
Der arbejdes på en rengøringsordning i
overbygningen.
7. Nyt fra klasseforældremøder

8. Evt.
9. Elevfrit punkt

Christina Tholstrup/ Tina Westergaard

Grundet i linjefag har alle ikke sløjd. Alle regler
følges.
Ingen bliver straffet med gamle sure håndklæder,
der udlånes rene, nyvasket håndkælder, hvis
nogle skulle have glemt deres eget.
Bestyrelsen bakker op omkring dette.

