Dagsorden - blad: 202
Skolebestyrelsesmøde

Dato/tid: Tirsdag 23/10 2018
kl. 19:00 til 21:30

Referent: René Stefansen
Ordstyrer: Paw H. Jensen

Tilstede: Michael Bjørkmann Dahl, Paw Rene Hedegaard Jensen, Mette Majgaard, Lene Kokholm, Ea Thormann
Nielsen, Jesper Møller, Jannie Lykke Zobbe og René Stefansen.

Fraværende: Mikkel Just Tronhus, Malene Mærkedahl Pilgaard, Casper Kandelsdorff, Vivi Rokkjær, Claus
Christensen og Sofus Halfdan Christensen.
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Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Sagstekst:
Til godkendelse.

Godkendt.

Nyt fra elevrådet.

Til orientering.

Elevrådet var aktive ifbm. Lærernes Dag. Det var en god dag for alle.

Hvad vil skolebestyrelsen?

Til drøftelse. Hvilken vision har skolebestyrelsen for arbejdet i
de kommende fire år?

Punktet blev udsat til næste møde. Der må gerne sendes underpunkter, til punktet, til Casper og
Jesper inden næste møde.

Kostprisen på lejrskole.

Til orientering. Hvad er den komplette udgift ved at tage på
lejrskole med fire klasser.

Jesper orienterede om den komplette udgift ved at tage på lejrskole med fire klasser på 8. årgang.

Ansættelser.

Til orientering. Vi har ansat en barselsvikar og vi skal have ansat
en lærer til fastansættelse. Nedsættelse af indstillingsudvalg.

Vi har ansat en barselsvikar i udskolingen. Derudover skal der fastansættes en lærer, til dette skal der
bruges et indstillingsudvalg. Casper deltager. Det nuværende stillingsopslag, skal evt. forlænges.

Inklusion.

Til orientering. De mange vinkler på omsorgen for de der har
brug for ekstraordinær megen hjælp. Hvordan vi gør.

Jesper orienterede om de mange vinkler på omsorgen, for de der har brug for ekstraordinær megen
hjælp. Hvordan vi gør.
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Evaluering af kursus.

Til drøftelse. Hvad kan vi bruge af alt det vi fik fortalt på kurset
for nye skolebestyrelsesmedlemmer?
Bilag udsendt.

Det var en lang aften med for få diskussioner omkring bordene.

Tema for Trivselsforum.

Til drøftelse. Hvad vil vi med Trivselsforum i år?

Punktet blev drøftet. Tema – inklusion (en forældrevinkel). Der findes en foredragsholder. Der sendes
reminder ud til alle forældre.

Orientering fra ledelsen.

Til orientering. Herunder nyt fra: Dagtilbud/ØnskeØen,
Byråd/B&U og skolen. Orientering om økonomi.

Der skal laves en ny beredskabsplan, hvor den offentlige del er større end nu.
God opførsel for de sidste skoledage på 9. årgang - der er udarbejdet en skrivelse om forventningerne,
der er udsendt til alle i overbygningen.

Generel orientering fra
skolebestyrelsesformanden.

Til orientering.
Vi skal have taget foto af alle i skolebestyrelsen.

Intet.

Nyt fra personalet (AMG, MED mf.).

Til orientering.

Vi havde en rigtig god motionsdag, med rigtig godt vejr.
4. årgang arbejder lige nu med Micro-bit.
Vi er gået i gang med mobilfri skole, og det går rigtig godt.

Forslag til kommende punkter.

Til drøftelse. Forventningsafstemning omkring elevopførsel
omkring sidste skoledag og dagene op til afslutningen af 9. kl.

Pkt. 3 gentages, og evt. underpunkter tages med.

Eventuelt.

Til orientering.

Intet.
Ordstyreren finder et passende tidspunkt til kaffepausen.

Mødet afsluttet kl: 21:20

