Dagsorden til skolebestyrelsesmøde
Onsdag d. 20. februar 2019 kl. 18.30 – 20.30
Tilstede: Kirsten, Brian, Tina, Sidsel, Jens, Johnny, Bent, Heidi
Afbud: Ken, Benjamin

Emne

Formål

Referat
Godkendt

Godkendelse af
referat
Info fra ledelse

Vi arbejder med at fortolke reformen. Vi venter
på at der kommer en bekendtgørelse.
Håndværk og Design skal udbydes i udskolingen
med eksamen i 8. klasse. Vi regner frem og tilbage på, hvad det gør ved vores profilfagsundervisning.
Videreuddannelser:
Pernille – Håndværk og design
Heidi – Musik
Camilla - Mindfulness
Vi har haft Pædagogisk dag. Der var god tid til at
gå i dybden med inklusion.
Der kommer en billedkunstens dag d. 13/3.
Elevrådet har snakket om, at de gerne vil have
dyr på skolen.

Info fra elevråd

På SKE er der snakket om muligheden for at
booke en tidligere stofmisbruger igennem #Levellerdø, der kan holde et oplæg for eleverne.
Udskolingslærerne orienteres om muligheden.
Danske Skoleelever tilbyder at lave workshops
om inklusion for eleverne.
4. klasse ønsker en e-sports dag.
Info fra medarbejdere
Evaluering af december (E)

Ikke noget nyt
Evaluering af december
måneds aktiviteter/arrangementer.

Juleklippedag: Eleverne ønsker mere tid til at
hygge sig – opstart om morgenen i indskolingen,
da forældre afleverer børn.
Lucia:
Sidste skoledag: Vedrørende mandelgaverne.
Skolebestyrelsen – skal måske gøre noget andet
en anden dag.

Kirkegang og risengrødsspisning i hallen gik fint.
Vi skal undersøge om hele skolen kan være i
kirke på en gang.
Budget (I)

Oplæg fra ledelsen

Skolens budget kan vi ikke se endnu, så det
punkt udskydes til næste gang.
Lykke-millionens budget blev præsenteret.
Det er vigtigt, at vi bruger noget på at anerkende
lærerne. Camilla lover at vende ideer med kollegaer.
Vi skal fortsat skrive om, hvad vi bruger pengene
til.

Planlægning af
skolefesten (D)

Opsamling på mødet med
forældrerødderne.

Der var generelt en god respons på oplægget.
Der sendes revideret oplæg ud, når de sidste elementer er faldet på plads.

Politikker (D)

Der arbejdes videre…

Udsat.

Årshjul (I)

Opsamling fra personalemødet.

Idrætsturneringer skal med i årshjulet. Lærerne
var positive overfor tiltaget.
Lærernes respons skal på senest 1. maj.

Gode historier/kommunikation (D)

Fast punkt
Gode historier til plakaten.

Fastelavn d. 1.3.
National billedkunstdag 13.3
Affaldsdag d. 29.3
-> billeder til plakaten. Billeder og tekst afleveres
senest 1.4. CJ er tovholder på foto.

Punkter til kommende møde:

CJ – Anerkendelse af lærerne
Politikkerne
Budget

Evt.

Jens viste spiseseddel omkring forældresamarbejde, der snart er klar. Den kan deles ud sammen med årshjulet inden sommerferien.

I = Information

E = evaluering

D = Drøftelse

B = Beslutning

