Mødetype: Skolebestyrelsesmøde
Tid: 9. Maj 2018 kl. 17.00-19.00

Mødeleder: Lone
Referent: Knud

Mødested: Personalerummet på Nørrevangsskolen

Fraværende: Anja, Kenneth, Tine

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

Skriftlige afgangsprøver er netop afviklet.
Selve afviklingen gik godt. Resultatet afventer vi. Mundtlige prøver er på vej. Forældreinfo-aften omkring prøver gentages næste år.
Marked gik godt. God stemning. Mange besøgende.
Første forældremøde til kommende elever på
vej.
Skolebestyrelsesnetværksmøde 29.5. på
Østervangsskolen: Britt, Tine, Karin og
Lone, Jan deltager.
Afstemning på vej omkring OK18.

3.

Elevrådet

Fast punkt.

Maggie
Elias

Lille elevråd inviteres med

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

Elias fortæller om elevrådsmøderne. Der er
et godt fremmøde til møderne.
Der er blevet talt om ventetiden ved kantinen. Nogle gange er tiden gået, før eleverne
har fået mad. Hvad kan der gøres, så alle kan
få mad til tiden? Det drøftes med Mette-Marie.
Boldbanen trænger til et eftersyn og vedligeholdelse.
Elias og ML mødes i uge 20 for at gennemgå udearealerne.

4.

Skolefoto

Hvilken udbyder skal Nørrevangsskolen benytte fremover.

Dialog og beslutning

Skolebestyrelse har besluttet sig for at benytte FOTO-Max for det kommende skoleår.
Ledelsen går videre med dette.

Bestyrelsen gør sig overvejelser
om dette inden mødet.
5.

Oasen

Fra sidste møde.

Der mangler en mulighed for kommunalt at
kunne tilmelde sig digitalt. Ledelsen går videre med dette.

Oasen drøftes i forhold til antal
elever, fripladser osv. Til kommende SB-møde udarbejdes der
et SKRIV.

Udkastet rettes og sendes til forvaltningen.
Kommer der ingen svar, sendes det til politikerne.

Britt og Tine har punktet

6.

7.

Digital dannelse

Projekt forældresamarbejde

SSP Østjylland inviterede til drøftelse om digital dannelse.

Drøftelse

En aften omkring brug af sociale medier og
brug moderne teknologi.

Hvad fik vi med hjem og skal vi
arbejde videre med emnet.

Der fremsendes materialer fra aftenens gruppearbejde.

Jan, Lone og Randi giver en tilbagemelding på SSP- aftenen d.25-4

Der kommer kommunalt tilbud omkring behandling af digital mobning, som vi regner
med at deltage i, med henblik på at få genarbejdet med vores egen antimobbestrategi.

Ledelse orientere om projektet
indtil nu, og det videre arbejde
frem mod sommerferien og arbejdet i kommende skoleår

To oplæg fra VIA netop afviklet, som der arbejdes videre.
Første del at det nye projekt søsættes d. 30.
maj med de kommende elever.
Skole-hjemsamarbejde – der arbejdes på at
få afviklet alle samtaler samme dag.

8.

Tilsyn

Orientering om samarbejdet med
læringskonsulenterne fra Ministeriet

Første år med tilsyn, elevløft og samarbejdet
med konsulenterne har været positivt. Næste
år arbejdes der videre.

9.

Skoleårets planlægning

Herunder b.la. personalesituationen

Fagfordelingen forventes færdig i uge 20.
NØR har modtaget 2 overflytter, som virker
til at være et godt supplement til NØR.
Der bliver opslået en stilling som Børnehaveklasseleder før sommer, da NØR i det
kommende år får 3 klasser.

10.

DM i skoleudvikling.

Udsat fra sidste møde.

Punktet bliver en del af den nye skolebestyrelses opgave i kommende skoleår på møde i
aug./sep.

11.

Skolebestyrelsens årsberetning

Dato og form for årsmødet

Onsdag d. 22. aug. Kl. 17.00 – program: underholdning, årsberetning, bestyrelsesmøde.

Evt.

Næste møde i Bestyrelsen er d. 12. juni på Niels Ebbesens Spisehus kl. 17.30

