Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Mødet afholdes hos Nette, Højager 127
Dato: 24.06.2019
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. Uden for referat (B)
3. Aula (O/D)

4.

5.

Forældremøder
kommende skoleår (D)
 forældrevalgterepræsentanter til
afdelinger/årgange
 indhold (skolehjem-samarbejde)
 indhold til
årsberetning
Høringssvar (D/B)
se bilag

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

Referat

Formidling

19:00

Godkendt.
Nette skriver ”Uden for
referat”/årsberetning.

NM

19:05
19:15

Udskudt til oktober (uge 43).
Kommunikationsstrategi gennemgået.
Enkelte ændringer foretaget. Vi skal
bestræbe os på at samle informationerne –
og kun sende ud én gang om ugen.
Der vil fortsat blive udsendt fra skolens
faste samarbejdspartnere: Kirken, Billed- og
Musikskole.
Ansvar for lektier overgår helt til eleven fra
5. årgang. Dette skal skolebestyrelsen
kommunikere klart ud til forældre.
Eleverne skal hjælpes i gang med dette i
starten af 5. klasse. Skolebestyrelsen
opfordrer til en fælles plan på teamniveau
(MT) om, hvordan lektier kommunikeres.

NM
HE/MR

19:35

Bruge samme skabelon (powerpoint) på alle NM
forældremøder. Drøftes på SB-møde 13.8.
Forældremøder fordelt – skolebestyrelsen
forsøger at fordele sig som kontaktpersoner
i afdelinger.
SB-møde d. 10.9. flyttes til d. 12.9.
Årsberetning udsendes sidst på ugen (uge
26)

20:05

Godkendt.

NM

6.

PAUSE

20:10

NM

7.

Årshjul (D)
Skolebestyrelsesmøder

20:30

NM
Gennemgået. Årshjulet rettes til i med en
kolonne med faste tilbagevendende punkter
og en kolonne med specifikke ønsker for
kommende skoleår. Revideres d. 13.8.

8.

Nyt fra ledelsen (O)
21:00
 Elever og personale
Evt. (O)
21:15

9.

10. Forslag til kommende
møder

Orientering givet.

HE/LI

Opmærksomhed på arrangementer:
Tidspunktet fra 14-16 ikke er optimalt.
Altså at det stopper 1 time før lukning.
Svært at nå for forældre, og svært for de
børn, der først hentes kl. 17.
Projektfagspræsentation: Helst først på
dagen. Måske overveje vigtigheden af
forældredeltagelse, når det skal ligge i
skoletiden.
Vigtigt under alle omstændigheder at
melde ud i god tid.
Vi skal lave en kampagne ”Kys og kør” – og
have særlig opmærksomhed på det
skraverede område, hvor man slet ikke må
holde.

NM

Kys og kør kampagne.
Oplæg til forældremøder
Årshjul

