Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde

Dato: 27.11.2018
Tidspunkt: 19.00-21.30
Mødeleder: NM

Forberedelse

Dagsorden
(O) orientering
(D) drøftelse
(B) beslutning
1. Godkendelse af
dagsorden (B) og valg af
Uden for referat
skribent
2. Elevråd (O)

3.

4.

Skolebestyrelsens
arbejde (D/B)
Opmærksomhedspunkter fra kursus – kort
gennemgang.
Tavshedserklæring
underskrives af alle SBmedlemmer
Skolebestyrelsens
forretningsorden på RB
(D)

Deltagere: Nette Møller-Nielsen, Stine Seir Theilgaard, Tina
Hornbæk Staal, Mads Rasmussen, Bodil Lildholdt, Helle Klejs,
Thomas Kræmer Schmidt, Troels Ravn-Mikkelsen, Linda Nielsen Juhl,
Louise Juel Broch, David Nguyen, Karoline Steen Holmboe, Luise
Lund Østrup
Fraværende: Anna Kristine Dircks, Rasmus Bøgelund Pedersen
Mødet er IKKE et temamøde, da der er planlagt generelle
retningslinjer i Favrskov. Temamødes afholdes i foråret i stedet.
Tid

Referat

Formidling

19:00

Godkendt.
Louise skriver ”Uden for referat”.

NM

19:05

Yngste:
Siden sidst – bl.a. flytning og ny
lærer/pædagog.
Den gode skoledag – at sige ja til hinanden.
Førstehjælp i AI – hvad alle skal kunne.
Mellemste:
Referat fra Elevrådskursus (5. + 6.)
Evaluering af motionsdag – ris og ros.
Julekonkurrence – klasse mod klasse, en fin
julevæg.
Skal snakke legepladser næste gang.
Ældste:
Planlægger aktivitetsdag i foråret – fortsætter
arbejdet i kommende uge.
Enkelt klasse har ingen repræsentant – dette
arbejdes der på at ændre.

Elevråd

19:15

NM orienterede fra kurset. Overskueligt og
godt tilbud. Kort gennemgang af
skolebestyrelsernes opgaver – bl.a. SKAL og
KAN opgaver.
Når AULA erstatter intra – laves en særlig
platform for skolebestyrelsen.
Tavshedserklæring blev underskrevet.

NM/LI

19:45

NM arbejder på et udkast. Forslag sendes ud
inden kommende møde i januar.

NM

5.

Læs s. 32 -33 i
Skolebestyrelsens
håndbog
Uden for referat (D)
- Form og indhold

20:00

Vi fortsætter med ”Uden for referat”. Gerne en
ensartet overskrift: ”Uden for referat” – fra
skolebestyrelsesmøde. Nette vil lave en slags
skabelon/retningslinje for ”Uden for referat”.
Ledelsen skal sikre, at det ligger på
forældreintra – og at afsender er
skolebestyrelsen. Mads kigger på det.

6.

PAUSE

20:15

7.

Erstatningsansvar (D/B)

20:30

Mads redegjorde for skolens
standardprocedure, når en elev bevidst har
gjort skade på et inventar på skolen.
Skolebestyrelsen bakker op om skolens praksis
om, at skader bevidst påført på inventar,
uanset alder og stand, skal erstattes af
skadeforvolder.
Ledelsen sikrer information til forældre om
Rønbækskolens procedure i erstatningssager.

HE/LI/MR

8.

Nyt fra ledelsen (O)
• Elever og
personale
Evt. (O)

21:00

Orientering givet.

HE/LI/MR

21:15

Ome.tv (online chatside) lukkes af kommunens
it-afdeling. Elever kan dog stadig gå på via
mobil og hjemme. Opfordring til at tale med
sit barn om ovenstående.
Stor ros fra forældre fra Søen – i forhold til
tiltag om renholdning af toiletter samt mindre
brug af Ipad i SFO. Opmærksomhed på de
tidlige børn (kl. 6.30) – tilbud, der er stille og
hyggelige…
Forældreinfo i forhold til, hvornår sendeaftaler
skal indføres (inden kl. 14). Mads sender ud.

NM

9.

10. Forslag til kommende
møder

NM

Tema: Nye veje i skole-hjem-samarbejde.
Budget – hvilken form er nødvendig for at
kunne godkende et budget. Gerne et formøde
med Thomas og Richard. Helle indkalder.
Revidere principper løbende – tage enkelte
områder ud og arbejde igennem.

