Mødetype: Skolebestyrelsesmøde
Tid: 18. december 2017 kl. 17.00-19.00

Mødeleder: Lone
Referent: Martin

Mødested: Personalerummet på Nørrevangsskolen

Fraværende: Eleverne, Karin og Knud

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?
RLF inviterer et Bestyrelsesmedlem til
møde 11-01-2018, om folkeskolen. LM
sender bilaget rundt. LM deltager.
Landsmødet: Oplæg hele fredag med fokus på valg og fravalg af folkeskolen.
Fokus på specialområdet, hvor der er
bundet meget økonomi. Dette belaster
almendelen. Fokus på bevægelse i dagligdagen. Drøftelse af specielle tiltag indenfor almendelen, herunder i klasser,
autisme osv. Forældre vælger skole ud
fra skolevej, faglighed, trivsel og bo tæt
på klassekammerater. Lørdag var der
valg. Her blev der drøftet IT, integration
apv for børn.
Carina har sidste dag. Tine (mor til Martin 7a) indkaldes til næste møde.
Der er den årlige familiejulekoncert for
4.klasserne tirsdag d.19-12-2017
2 nye lærere ansat. Christina Dyrmose
og Bente Rasmussen.
Kommunaldirektøren og skolechefen har
været på besøg. God omtale til Nørrevangsskolen
Musicalen i år handler om Star Wars og
laves i samarbejde med Randers Bibliotek.

Juleafslutning: Vi slutter af i kirken 2112
Vi har haft juletræsfest for 0. til 3. klasse
og storebørnsgrupperne.
Indskrivning: Der er pt. 54 elever til
kommende 0.klasse. Vi håber på lidt
flere elever, så vi kan få tre klasser
2.

Elevrådet

Fast punkt.

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

Ingen elever tilstede.

Alle er på valg

Drøftelse

Valgbestyrelsen er Lone, Martin og Kenneth.

Maggie

3.

Skolebestyrelsesvalg

Hvordan skal vi sikre stor
valgdeltagelse
4.

Høring vedr. nye styrelsesvedtægter

Bestyrelsen skal afgive høringssvar. Se bilag

Gennemgang af ændringerne i styrelsesvedtægterne. Skolebestyrelsen tilslutter
sig MED-udvalgets høringssvar.

5.

Høring vedr. udbygningsplanen

Bestyrelsen skal afgive høringssvar. Se bilag

Skolebestyrelsen har drøftet udbygningsplanen, og har ingen bemærkninger.

6.

Budget 2018

Drøftelse af Budgettet
Se bilag

Evt.

Orientering og
drøftelse

Gennemgået, drøftet og godkendt.

intet
Næste møde i Bestyrelsen er d. 30.01.2018

