Dagsorden til skolebestyrelsesmøde d. 6. december 2016
01-12-2016
Dato:

Sted:
Deltagere:

Fraværende:
1. Godkendelse af dagsorden

06-12-2016 kl. 17:00 – 19:00
Formøde for forældrevalgte kl. 16:30 – 17:00
Vi slutter med en rugbrød.
Store mødelokale
Rune Therkildsen, Mikael Søgaard, Pernille
Vilhelmsen, Majbritt Lund Nielsen, Jesper
Sørensen, Tetiana Valevska, Torben Gregersen,
Ida Mia Mørkegaard, Lise B. Knudsen, Tina
Westergaard, Hanne Mortensen, August
Gregersen, Jacob Christensen
Afbud:
Heidi Ahlers
Mødet indledes med punkt 6.
Godkendt

2. Siden sidst:


Formanden/næstformand
o Kursus



Elevrådet
o Gennemgang af ordensregler Har været op gennemgået grundig på
elevrådsmøde
o Elevrådsovernatning
Den årlige tur – i år var vi i Agger – godt
arrangement
o Pebernødder
Salg hver dag i 12-pausen – til nye trøjer til de
nye elevrødder
o Danske skoleelever
Jacob har haft møde med 2 elever. Jacob sagde
til dem, at elevrådet bliver hørt her på skolen.



Skoleledelsen
o Folkeskolernes dag/
indskrivning

Kurset var ikke inspirerende. Pernille laver et
brev til politikerne med ønske om ændring af
dagen.

Åbent Hus d. 3. november for forældre, der er i
tvivl om, hvor deres barn skal i skole. Vi
forventer 42-44 elever til bh.kl. i kommende
skoleår. Vi forventer 3 store klasser i
kommende 7. kl. Eliteidrætsklassens fremtid er
udsat. Der afventes Eliterådets indstilling.

o

Stillingsopslag – klasselærer

Nedsættelse af ansættelsesudvalg: Torben og
Pernille, Hanne og Tina, Ida og Peter. Vi starter
kl. 15.30.

o

Julerier i klasserne

Orientering



Medarbejderrepræsentanter

Intet



Punkter til fremtidige møder

Facebook
IT

3. Høring - Ressourcetildelingsmodel –
RT/TW - Se bilag!

Drøftet
Skolebestyrelsen kommer med et høringssvar
Input til høringssvaret skal afleveres senest
torsdag kl. 12.00.
Udkast til høringssvar kommer til bestyrelsen
senest fredag.

4. Høring - Ferieplan – TW – Se bilag!

Ingen bemærkninger til ferieplanen

5. Kortere skoledage inden ferier - TW

Afdelingerne kommer med bud på, hvordan evt.
aflyste timer kan kompenseres.
Skolebestyrelsen vedtager, at der kan afholdes
kortere skoledage, hvis der kompenseres for de
aflyste timer.
Orientering ved Gitte Koldkjær om både
trafikpolitikken og førstehjælp.
Skolebestyrelsen vedtager, at der skiftes
fotofirma. Det undersøges, om vi igen kan få
Photocare til at tage skolefoto igen.
Skolebestyrelsen vedtager, at valget af
fotofirma skal lægge skolen mindst til last.
Alle elever tilbydes skolefotografering i næste
skoleår.

6. Trafikpolitik – TW – Se bilag!
7. Skolefoto – LI - Drøftelse

8. Nyt fra klasseforældremøder
9. Evt.

Rune Therkildsen / Tina Westergaard

Opfølgning på faglig trivsel i overbygningen
Torben aftaler med en repræsentant fra Løgstør
Skole – kan der komme et par elever med.
Udsættes til d. 7. februar. Der begyndes kl.
16.00 sammen med lærerne og elevrødderne
fra overbygningen.
Oplæg + gruppedrøftelser

