Mødetype: Skolebestyrelsesmøde
Tid: 7. marts 2018 kl. 17.00-19.00

Mødeleder: Lone
Referent: Knud

Mødested: Personalerummet på Nørrevangsskolen

Fraværende:

Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Proces

Tid

Beslutning og hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat

Se bilag

Til godkendelse

Godkendt

2.

Orienteringer (formanden,
ledelsen, andre)

Fast punkt.

Orientering om nyt
siden sidst fra kurser,
skolens dagligdag el.
lign

Stilling som matematiklærer/vejleder genopslås.
Samtaler d. 21 marts. m. start kl. 15. Lone
deltager.
Ny sekretær startede 5. marts – Birthe Sørensen.
Lige nu er der fokus på kommende OK16
forhandlinger i forhold til strejker og lockout
Der har været 2 indbrud. Ifølge oplysninger
er det samme person. Politiet arbejder med
sagen.
Mette-Marie laver en markedsdag, tandplejen deltager, håndboldklubben deltager.
Hjemmeside tilrettes i forhold medlemmer
af skolebestyrelser.

3.

Elevrådet

Fast punkt.

Punktet bruges til orientering fra elevrådsarbejdet, ønsker og
tiltag som elevrådet
måtte have.

Intet nyt.

Gennemgang af resultatet fra
2017

Orientering og dialog

Årsopgørelse gennemgået

Maggie

4.

Årsopgørelse fra 2017

5.

Kommende skoleår

Herunder:

Orientering

Antal klasser

Næste år: Tre 0.kl., 1.-6. kl. med to klasser
på årgangen. 7.-9. kl. med tre klasser på årgangen. Pt. Kun to 10. kl. To taleklasser.
Hvordan kommende 0.kl. sammensættes
drøftes. F.eks. bopæl, sammen børnehave.

6.

Strukturen på skolen

I forbindelse med evalueringen af
den nye struktur på Nørrevangsskolen.

Drøftelse

Vil det være godt med Bestyrelsens tanker ift. den nye struktur.

C-afdelingen opleves mere stille. B-afdelingen og sammensætningen har været mere
udfordres.
Afdelingerne arbejder fortsat med at skabe
en ny fælles kultur.
I forhold til at 6. årgang hører til udskolingen opleves ikke som have været specielt
udfordrende.

7.

Skolebestyrelsesvalg

Antal kandidater

Orientering

Proceduren frem til sommerferien.

10 kandidater – der skal bruges 9 kandidater. I tilfælde af kampvalg vil en af kandidaterne trække sig
Forslag: Indkaldelse til fredsvalg tirsdag d.
20. marts kl. 16.

Ordinær valg
Fredsvalg
8.

Skolebestyrelsens afslutning

Hvor og hvordan.
-

9.

Punkter frem til sommerferien

Skal den nye Bestyrelse
konstituere sig her, eller
skal de gøre det på et andet tidspunkt.

Hvad ønsker Bestyrelsen der skal
på dagsordenen.
-

Drøftelse og beslutning

Forslag om ændring af dato for afslutningsmøde besluttes på næste møde. Datoer i spil
– på fredage – d. 8. – 15. eller 22. juni.
Konstitueringen af ny bestyrelse sker på 1.
møde i kommende skoleår – aug./sep. 2018
DM i skoleudvikling.

Lektionsplanen

Evt.

Ingen punkter
Næste møde i Bestyrelsen er d. 10.04.2018

