Mødetype: Skolebestyrelsesmøde
Tid: 12. december 2018 kl. 17.00-19.00

Mødeleder: Karin
Referent: Knud

Julefrokost fra kl.18.00 husk lille pakke

Fraværende:

Mødested: Nørrevangsskolen
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 fra forældrene.
Brugertilfredshedsundersøgelse er på 40%,
hvilket er for lavt til et videre arbejde, da
50% er minimum.
Ansat nye lærere – Kasper – til 2. kl., samt
Mette til 10. kl.
Lige nu er der 22 studerende fra VIA frem
til uge 6.

3.

Elevrådet

Fast punkt.

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

Randers Fælles Elevråd: Der bliver lavet en
fælles undersøgelse på skolerne omkring
skoledagenes længde.
Skolernes indeklima blev drøftet – udluftning.
Der arbejdes på at skabe en større opmærksomhed om RFE gennem sociale medier, arrangementer.
Møde med Nordbyen omkring miljøet i distriktet. F.eks. klub NØR, Byggeren, belysningen i området. Der blev udtrykt et ønske
om at de unge kunne deltage til beboermøde.

4.

Årsberetning

Årsberetningen bliver i år digital

.

Skolevideo udgivet på b la. YouTube.

Bestyrelsen drøfter løbende hvilket indhold der skal være.
Bilag 3: Ordensregler – ændret.
Bilag 4: Integration – ingen ændringer
Bilag 5: Den åbne skole – ingen ændringer.
Bilag 6: Kantinen – ingen ændringer.
Bilag 7: Overnatning, lejrskole – udsættes til
næste møde.
Bilag: 8: Elevferie – ingen ændring
Bilag 9: Elevfravær – udsættes til næste
møde

5.

Principper

Se bilag 3 til 9

6.

Høring vedr. takst regulering for elever i special tiendeklasse

Se bilag 1 og 2

ML laver et udkast omkring overgange og
økonomi.

7.

Princip for mobiltelefoner

Bilag 10

Udsættes til næste møde

8.

Skolebestyrelsen fremad

Hvordan ser Bestyrelsen ud
fremad.

Karin valgt til ny formand til skolebestyrelsen.

Evt.

Næste møde i Bestyrelsen er d. 22-01-2019 kl. 17.00

