Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde

Dato: 15.08.2018
Tidspunkt: 19.00-21.30
Mødeleder: NM

Forberedelse

Dagsorden
(O) orientering
(D) drøftelse
(B) beslutning
1. Fælles foto tages + foto
af nye medlemmer
2. Godkendelse af
dagsorden (B) og valg af
Udenfor referat skribent
3. Konstituering af den
nye bestyrelse
4.

5.
6.

Deltagere: Rasmus Bøgelund Pedersen, Luise Lund Østrup, Stine Seir
Theilgaard, Louise Juel Broch, Tina Hornbæk Staal, Mads Rasmussen,
Bodil Lildholdt, Helle Klejs, Anna Kristine Dircks, Thomas Kræmer
Schmidt, Troels Ravn-Mikkelsen, Linda Nielsen Juhl
Fraværende: elevråd
Alle skal kort præsentere sig selv på mødet og fortælle, hvilke
forventninger, man har til bestyrelsesarbejdet og hvad man har
interesse for eller kan bidrage med.
Tænk over hvilke temaer/fokusområder bestyrelsen kan arbejde
med i skoleåret 2018/19.
Tid
Referat
Formidling

19:00

Foto taget.

alle

19:10

Godkendt.
Nette skriver ”Uden for referat”.

NM

19:15

Nette Møller-Nielsen fortsætter som formand
et år mere.
Næstformand: Thomas Kræmer Schmidt

NM

Bestyrelsens
medlemmer (alle)
præsenterer kort sig
selv. (se forberedelse)
PAUSE

19:20

Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig
selv.

alle

Fokusområder til
bestyrelsens arbejde i
18/19 (D/B)

20:20

Forslag fra sidste møde:

NM

20:05




Den gode skoledag
Skolens værdier
Karakter og test contra ”det er fint at
fejle”
Helle orienterede om ovenstående.
Andre forslag:
Robusthed
En lærers hverdag – undervisning,
forberedelse, møder, forældresamarbejde..
Mobiltelefoner – og brug af disse i skolen
Trivsel – og trivselstiltag. Herunder
forældreopbakning – inklusion – klassekultur –
sprogbrug etc.

7.

Forældremøder
2018/19 (D)
 Økonomi
 Tagudskiftning
 Bestyrelsens
arbejde/fokus
sidste og
kommende år.
 Forventninger
til hinanden (se
folder)
 Evt.
temamøder i
bestyrelsen
8. Kort information om
skolens
indsatser/projekter
9. Nyt fra ledelsen (O)
 Tagudskiftning
 Elever og
personale
 Kommunalt
møde i Inside d.
4.9. kl. 17-19:
Nye veje i skolehjemsamarbejdet
 Kommunalt
møde for
Skolebestyrelser
planlægges også
i sept.
10. Evt. (O)
11. Forslag til kommende
møder

20:30

Ledelsesrepræsentant og
skolebestyrelsesmedlem møder op på alle
forældremøder.
Med udgangspunkt i pjecen ”Forventninger er
noget vi har til hinanden” tales om arbejdet
med dette. Glad for forældresamarbejdet – og
betydningsfuldt for alle. Tillid til hinanden
vigtigt. Forventninger til hinanden – evt. film
Desuden: Pas på skolens ting og inventar (nye
stole, chromebooks)
Ledelse:
Økonomi, Tag, Elevplaner
Nette laver et ”skriv” med punkter og sender
ud inden første forældremøde d. 20.8.

NM/HE

20:45

Information givet. Helle sender oversigt ud.

HE/LI/MR

21:00

Tagudskiftning går fremad. Dog ca. 1 mdr.
forsinket. Dette regner vi dog med bliver
indhentet i løbet af året.
5 nyansatte – info om disse gives næste gang.
Møde 4.9.: tilmelding til Helle.
Ingen dato for nuværende vedr. kommunalt
møde for nye skolebestyrelser.

HE/LI/MR

21:15

MN
Vikardækning på skolen – hvor ofte har
klasserne vikar og hvilken uddannelse har
vikarene?
Mængde af skole-hjem-information på
forældreintra. Forventningsafstemning?
Generel debat.

