Mødetype: Skolebestyrelsesmøde
Tid: 2. oktober 2017 kl. 17.00-19.00

Mødeleder: Lone
Referent: Knud

Mødested: Personalerummet på Nørrevangsskolen

Fraværende:

Emne (og ansvarlig)
1.

Orienteringer (formanden, ledelsen, andre)

Hvad skal vi udrette?
Fast punkt.

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

Tid

Beslutning og hvem gør hvad?
Landsmøde – Britt og Carina deltager.
I forhold til udtalelse i forbindelse med
skolernes økonomi, ønskede RLF ikke,
at skolebestyrelserne netværksgruppe er
del af fælles udtalelse. Medtages på næste møde som punkt.
Pigefodbold – opslag på ForældreIntra.
Se bilag herom.
Lærernes dag d. 5. okt. Bestyrelsen
kommer med et indslag. Ledelsen laver
ligeledes et indslag. Bestyrelsen ønsker,
at skolen bruger 100 kr. pr. lærer. Ledelsen laver et opslag til ForældreIntra.
Skolefoto – tilbud er indkommet. Vurderes på et senere tidspunkt.
Nyansættelser – Line til udskolingen/4.
kl. Laura til indskolingen og madkundskab. Leyla til sprogbroen og modersmålsundervisningen. Cean til juniorklubben.
Vi har haft besøg af lokal og national
SF-politikere. Spændende dag sammen
med b.la. 8B. Der blev b.la. drøftet flere
”hænder” i undervisningen.
Ledelse, personale, elever har været på
inspirerende Seminar omkring legeplads
og undervisningsrum.

Forældre - Fokusgruppeinterview i forbindelse med skolens forældreprojekt på
vej.
Info om kommende besøgsdag i omkringliggende institutioner. Førskolegruppe/plantagehold drøftes på PU.
LUS – fremadrettet orienteres forældre
til at bruge tættekam og balsam. Billigt
og et minimum brug af kemi.
2.

Elevrådet

Fast punkt.

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

Intet videre at orientere om p.t.

Maggie

3.

Skolebestyrelsen arbejde
i dette skoleår.

Hvad skal skolebestyrelsen arbejde med i dette skoleår.

Drøftelse

Udsættes til næste møde

4.

Fravær

Standartsvar vedr. at elever
holder ferie på undervisningsdage.

Drøftelse

Standartsvar fremlagt og godkendt.

Princip underskrevet.

Princip vedr. elevfravær revideres til godkendelse til næste
møde.
Bilag følger.
5.

Den åbne skole

Udkast til princip

Drøftelse

Bilag følger

6.

Budgetforlig

7.

Samarbejdet med
Orientering om det fortsatte
UVM/læringskonsulenter

Orientering om budgetforliget,
som DF og V indgik fredag
d.22-09

Orientering.

Orientering.

Aftalemål for Nørrevangsskolen gennemgået.
Princip tilrettet gennemgås på PU. Medbringes på næste SB-møde
Rammebesparelserne er kørt tilbage.
Modersmålsundervisning forsvinder til
næste skoleår.
Samarbejde fortsætter. Forventningsafklaring med UVM omkring samarbejdet
drøftes på et kommende møde.

ne

samarbejde med UVM.
Skolepuljen – vi koncentrerer os omkring 9. årgang. Kriterier herfor drøftes.

Herunder orientering om skolepuljen.
8.

Antimobbestrategien

Lovændring pr.1-8-2017

Orientering.

Drøftelse omkring strategien

National klageinstans.
Alle skal have en antimobbestrategi.
9.

Møde med Børn og skoleudvalget

Martin er inviteret til dialogmøde omkring situationen på
Nørrevangsskolen

Evt.
Næste møde i Bestyrelsen er d. 1.11.2017

Orientering

Oplæg til B og S-udvalget fremlægges.

