Mødetype: Skolebestyrelsesmøde
Tid: 12. juni 2018 kl. 17.00-20.00

Mødeleder: Lone
Referent: Knud

Møde fra 17.00 til 18.00 og herefter afsluttende middag

Fraværende:

Mødested: Niels Ebbesens spisehus
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

Intet nyt. Lone forslår et e-learning – kursus
til kommende skolebestyrelse.

3.

Elevrådet

Fast punkt.

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

Elias deltog i sidste møde. Aftaler om gennemgang af legearealer er blevet holdt med
ML

Da ingen elever deltager, styres
punktet af PR og ML

4.

Skolebestyrelsesnetværk

Lone fortæller om emner fra sidste netværksmødet

8-9 skoler repræsenteret. Skolernes økonomi
blev drøftet. Der ønskes mere gennemsigtighed i forhold til kommende arbejde med specialområdet. Inklusion af elever med særlige
udfordringer blev drøftet. Dygtige sammen
er skrinlagt.
Den gode historie om skolerne skal frem.

5.

Oasen

Fortsat fra sidste møde.
Lone informere om svaret fra forvaltningen

Brev sendt til Skolechefen. Ønskerne kunne
desværre ikke efterkommes.
Opfordring til Britt om, at uddele tilmeldingsblanketter. Denne gøres ligeledes tilgængelig på Intra.

6.

Forældreskole

Første forældreskole er gennemført, sammen med kommende
0.årgangs forældre

Først omgang af nye tiltag omkring forældreskolen i 0. kl. Rigtig mange mødte op.
Især hjalp det at ringe forældrene op. Forældre og kommende elever var hver for sig. At
få skabt gode relationer mellem forældrene
var målet. En god dag. Overvejelser om, at
brugte farver er mere markante.

7.

Elevløft

Status på om vi når målene

Målet er, at eleverne får et gennemsnit på 4 min 25 elever. Lige nu kender vi ikke det
endelige svar.

8.

Skoleårets planlægning

Herunder b.la. personalesituationen.

Samtaler vedr. bhk. Leder d. 20. juni. Kennet og Lone deltager.

Vi har tre stillinger slået op.
En bhk. Leder
En Matematikvejleder
En barselsvikar
9.

Legepladser

Lone informere

Se bilag

6 skoler har fået tildelt 13 mill. til legepladser. Det er dog kommet frem, at skolen lige
nu kun får 250000. Pengene er tilsyneladende gået på andet, og tilsyneladende politisk bestemt. Den nye bestyrelse kan fremadrettet lade sig inspirere af Grønhøjskolen, og
lave ansøgninger til fonde. Ligeledes en involvering af eleverne. Lone efterlader materialer til den nye bestyrelse.
Inspiration fra ØST omkring skolefest – b.la.
boder, streetfood. Ligeledes var festen skubbet til foråret. Skolefesten var for alle, der
havde interesse. Medbringes til PU.

Evt.

Næste møde i Bestyrelsen er d. 22. August kl. 17.00

