Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde

Dato:12.03.2019
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)

Deltagere: Tina Hornbæk Staal, Mads Rasmussen, Bodil Lildholdt,
Helle Klejs, Thomas Kræmer Schmidt, Linda Nielsen Juhl, Louise Juel
Broch, David Nguyen, Kinga Dalcka, Luise Lund Østrup, Anna Kristine
Dircks, Rasmus Bøgelund Pedersen
Fraværende: Nette Møller-Nielsen, Stine Seir Theilgaard, Troels
Ravn-Mikkelsen.
Tid

Referat

Formidling

19:00

Godkendt
Uden for referat skrives af Luise.

NM

19:10

Indskoling: Intet møde siden sidst.
Mellemtrin: Planlægning af fastelavn.
Udskoling: Orientering om generalforsamling
Danske skoleelever. Ingen er interesserede.
Aktivitetsdag d. 10. april 12.30 -15 er under
planlægning.
Fælles kommunalt elevrådsmøde d. 11.3.19:
elevråd fra alle kommunens skoler mødes –
udveksling af ideer og erfaringer.

Elevråd

3.

Ny lovgivning –
afkortning af
skoledagen (D/B)

19:20

2019-20:
0.– 3. årg: afkortning af skoledagen på 2 ¼
klokketime pr. uge.
4.– 9. årg: mulighed for afkortning af
skoledagen på 2 klokketimer pr. uge.
Madkundskab i 7. kl. bortfalder.
Obligatoriske 2-årige praktisk-musiske valgfag
på 7. og 8. årgang med afsluttende prøve
(første år kun 7. årgang).
2020-21 (måske allerede fra 2019-20):
Ekstra billedkunsttime på 6. årg.
Ekstra tysktime på 5. årg.
Ekstra historietime på 9. årg.
3 timers idræt i 7. – 9. kl.
Dansktime flyttes fra 3. til 2. klasse

HE/LI/MR

4.

Opbevaring af
mobiltelefonen i

19:45

Skolen har ikke erstatningsansvar, hvis eller
når forældre vælger at deres barn medbringer

MR/HE

5.

undervisningstiden
(D/B)
 Erstatningsansvar
Trafikpolitik (D/B)

mobiltelefon i skolen. En bortkommet
mobiltelefon i skoletiden erstattes ikke - heller
ikke, hvis den har været indsamlet/opbevaret i
skoletiden.
20:00

6.

PAUSE

20:15

7.

Karaktergennemsnit i
bundne prøver 9. kl.
(O/D)

20:30

Der var stor variation i karakterne i fagene i de
bundne prøver ved afgangsprøver 2017-18.
Der er drøftet forskellige mulige årssager, og
entydige svar er ikke identificeret.
Der vil være en vis variation over årene. Skolen
vil være opmærksom på, hvordan det ser ud
indeværende skoleår. Et fortsat fald vil
naturligvis kræve en skærpet opmærksomhed.

8.

Dialogmøde +
fyraftensmøde (O/D)

20:45

HE
Dialogmøde i Inside d. 9.5. kl. 19-21.30
Fyraftensmøde i Inside d. 29.4. kl. 17-19: AULA
– herunder dialog om rammer/praksis for
skole-hjem-samarbejde
(omfang/forventninger).
Børns digitale trivsel på Hinnerup Kulturhus i d.
8.4. kl. 17 -19 (Børns Vilkår)

9.

Nyt fra ledelsen (O)
 Elever og
personale

21:00

Orientering om nyt tiltag: AGO –samtaler:
Aftale om god opførsel. SSP-samtaler med
elever med bekymrende adfærd – og deres
forældre.
God start i Dammen.

Forældreansvar fremhæves: eksempelvis lys på MR
cykel, træne skolevej og bruge stisystem
Desuden enkelte andre sproglige rettelser.
Godkendt med disse ændringer.
TK

HE/LI/MR

Elev- og personaleorientering givet
10. Evt. (O)
11. Forslag til kommende
møder

21:15

Opmærksomhed på tid til spisning, når der
købes i boden.
Tema: Nye veje i skole-hjem-samarbejde.
Budgetmodel
Revidere principper løbende – tage enkelte
områder ud og arbejde igennem.
Skolebestyrelsens anbefaling i forhold til en
kortere skoledag.
Karaktergennemsnit i fag ved afgangsprøver
2018/19
Undervisningseksempel fra tyskundervisningen

NM

