Referat fra Skolebestyrelsesmøde
Torsdag d. 19. februar 2020 kl. 18.30– 20.30
Deltagere: Tina, Brian, Bent, Pernille, Ken, Jens, Sidsel, Johnnie
Afbud: Heidi, Meline

Emne

Formål

Referat

Valg til skolebestyrelsen

Hvem er på valg?

Johnnie og Sidsel er på valg. Begge ønsker
at genopstille.

Godkendelse af referat

Tids- procesplan

Godkendt

Johnnie og Tina mødes og aftaler tids- og
procesplan. Sidsel sætter valget på program for skolefesten.
Evaluering af december

Juleklippedag. Konceptet er fint , og der var
god deltagelse.
Luciadag. God tradition – både på skolen og
på Atkærcentret.
Høvdingeboldturnering fungerede rigtig fint.
Julegudstjeneste. Godt at hele skolen var
sammen i Gimlinge kirke.
Afslutning i hallen. Volleyballkamp, risengrød og fællessang og fællesdans.

Politikker (D)

Sidsel sender en
oversigt, så vi kan
se, hvilke punkter
vi skal tage op

Budgetopfølgning (I)

Tina orienterer

Gennemgang og opdatering af:
 Kostpolitik
 Tildeling af buskort
 Fraværspolitik & Retningslinjer for
sygdom og fri– bliver forenet på
samme papir.
 Sponsorater
 Retningslinje vedr. idræt og badning. BR finder den nyeste og sender til SB.
 Skemalægning. Kommer på mødet i
marts.
 Køleskabe. Kommer på mødet i
marts.
 Retningslinje om klassesammenlæggelse bortfalder.
 IPads principper skal gennemgås.
Tina gennemgik for budgettet.

Emne

Formål

Referat

Princip for forældresamarbejde
Evaluering af
skole/hjem samtaler

Evaluering bilag 1

Bestyrelsen gennemgik bilaget.

Hvad er godt,
hvad kan blive
bedre?

Udsættes

Info fra elevråd (I)
Gode historier/kommunikation (D)

Fast punkt
Gode historier til
plakaten.

Ny plakat er ude. Det er en god ide at skifte
farve, så det genkendes at der er ny plakat.
Kommende emner til lige efter påske: Fastelavn, trivselsdag, floorball, fuglekasser

Info fra medarbejdere
(I)

Samtaler er ved at være overstået.
Anne-Mette er tilbage.
Initiativ omkring skole med kant er taget
godt imod.

Info fra ledelsen (I)
Punkter til kommende
møde:

Lejrskole
Budget
Principper for skemalægning
Køleskabe i klasserne
Evaluering af Skole/Hjem samtaler
IT/IPad principper

Evt.
I = Information

E = evaluering

D = Drøftelse

B = Beslutning

