Referat af skolebestyrelsesmøde d. 13. marts 2018
13-03-2018
Dato:

13-03-2018
16:30 – 17:00 Formøde for forældrevalgte
17:00 – 19:00 Bestyrelsesmøde
Vi slutter med brød
Store mødelokale

Sted:
Deltagere:

Fraværende:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Siden sidst:


Formanden/næstformand



Elevrådet

Rune Therkildsen, Mikael Søgaard, Pernille
Vilhelmsen, Majbritt Lund Nielsen, Jesper
Sørensen, Tetiana Valevska, Torben Gregersen,
Charlotte Aagaard, Heidi Ahlers, Lise B.
Knudsen, Tina Westergaard, Hanne Mortensen,
Axel Vils Frandsen, Anders Veje Dahlgaard
Torben Gregersen
Mikael Søgaard
Godkendt

Intet nyt








Skolen – medarbejdere og
ledere
o

o
o
o
o

o
o

o

o

5B har haft kunstnerbesøg
og lavet plakater til
Kulturnatten
Ny lærer – Trine Overgaard
Vi har haft 5
lærerpraktikanter
Ny skolepsykolog – Trine
Chrestensen
Ny konsulterende
socialrådgiver – Karen Marie
Petersen
6. årgang har deltaget i
høvdingeboldturnering
5. årgang har arbejdet med
reformationen sammen med
skole-kirkekonsulenten
9. årgang har haft
naturfagsprojekt med
gymnasiet
Hele skolen har haft
temauge – Uge Sex

Ønske om Beach Volleybaner ved
overbygningen – er en del af Hede
Danmark-projektet
Trøjer er indkøbt
OL-dag for indskolingen er planlagt til d.
16. maj
Brætspilsdag for 6., 7. og 8. årg. er
planlagt til 2. maj kl. 12.00 – 15.00
Fælleselevrådet har planlagt en
kampagne mod Digital Mobning – for 4.
– 9. årg.

o

o
o
o
o

o
o

Skolefest 0-6 er afviklet –
naboskolernes 6. klasser var
til generalprøve
Skyum har afviklet bolddag
Indskolingen har haft
fastelavnsfest
Vi har haft info-møde med
skolestartere
Vi haft orienteringsmøde
Tallet er ikke endeligt.
vedr. Mallorca – 64 deltager,
14 deltager ikke
Pt gennemføres Turbo-forløb
på 8. årgang
Vi har afviklet
håndboldturnering for 8. og
9. årgang
2 grupper er udtaget til semifinalen i Unge
forskere – ud af 7 grupper
8. årg. er i Introforløb i uge 11

 Punkter til fremtidige møder
3. Budget 2018 – Orientering - TW
4. Timefordelingsplan – Gennemgang og
godkendelse – TW
Se bilag!
5. Skole-hjemsamarbejde efter kl. 17:00
– Drøftelse og eventuel beslutning - TW
6. Kommende skoleårs principper –
Drøftelse – RT/TW

7. Valg 2018

8. Evt.
Rune Therkildsen/ Tina Westergaard

Frikvartersordning
Gennemgået
Vedtaget for skoleåret 2018/2019
Der bør kigges på andre muligheder end de
alm. valgfag – fx talentforløb, flere ”boglige”
fag. Det evalueres inden skoleåret 2019/2020
Skole-hjemsamarbejde afvikles som
udgangspunkt inden kl. 17.00, dog kan
forældremøder udvides til kl. 18.00.
Vi har tidligere talt om, at det kunne være en
god idé, at den nye bestyrelse startede med at
evaluere vores Værdiregelsæt.
Principper for holddannelse/understøttende
undervisning/lektielæsning
Valgvideoer er ved at blive optaget og
redigeret.
Der er lagt en reminder ud på Facebook
Valgmødet er d. 8. maj kl. 17.00
TW orienterer hjemmene om valget

