Referat af skolebestyrelsesmøde d. 5. januar 2016
01-01-2016
Dato:
Sted:
Deltagere:

Fraværende:
1. Godkendelse af dagsorden

05-01-2016 kl. 17:00 – 19:00
Formøde for forældrevalgte Kl. 16:30 – 17:00
KF 2
Christina Tolstrup, Rune Therkildsen, Mikael
Søgaard, Pernille Vilhelmsen, Majbritt Lund
Nielsen, Jesper Sørensen, Torben Gregersen,
Birgit Kristensen, Heidi Ahlers, Thomas Smidt
Dissing, Lise B. Knudsen, Tina Westergaard,
Hanne Mortensen, Jacob Christensen, August
Gregersen
Thomas Smidt Dissing
Godkendt

2. Siden sidst:


Formanden/næstformand
Kvartalsmøde d. 9. december på
Tilsted Skole



Elevrådet



Skoleledelsen

- Alle har fået referatet. Der blev spurgt ind til
budget 16 – det affødte blandede reaktioner.
Der blev aftalt punkter til næste møde.
Da der er kvartalsmøde d. 1. marts, så flyttes
bestyrelsesmødet til d. 15. marts.
- Der er kommet en forespørgsel fra elever i 5A,
om der kan komme en legeplads ved Bbygningen. Skolebestyrelsen er positiv. Det
sættes på som punkt på et kommende møde.
Elevrådet finder ud af, hvilke ønsker der er og
hvilke firmaer, der kan hjælpe med at løse
opgaven.

Personale:
Vi har nedlagt en lederstilling og
Thomas er derfor opsagt pr. 1.
august 2016.
Tina overtager
afdelingslederopgaven på
mellemtrinet.
Indskrivning:
42 elever er indskrevet, heraf 2 fra
Bedsted skoledistrikt.
Nyt administrationsgrundlag vedr.
frit skolevalg – Se bilag!
Flex:
Vi har haft orienteringsmøde med
forældrene og starter høring vedr.
elevernes fremtidige skoletilbud i
denne uge.
Infoaften kommende 7. årg. d. 19.
januar.
Infomøde vedr. Mallorca d. 19.

Rune deltager

januar.
Opfølgning UU – orientering på
mødet.


Medarbejderrepræsentanter



Punkter til fremtidige møder
Valgfag og linjer i overbygningen
Opfølgning på ikke fastsat
klassedannelse i 0. kl.
Legeplads ved A-bygningen
Kortlægningsundersøgelsen fra PFL

- Vi havde en god juleafslutning. Dejligt, at
musikvalgholdet havde et indslag ved
afslutningen i Multisalen
- Flere elever laver optræden ved
fællesmøderne

3. Skolebestyrelsesvalg 2016 – TW
Nedsættelse af valgbestyrelse

Christina, Rune og Tina.
Valgmøde (opstillingsmøde) d. 3. maj kl. 17.00
Skolebestyrelsen vil lave et reklamefremstød
ved skolefesten d. 11. februar

4. Ny Børne-, unge- og familiepolitik Orientering – TW Orientering
Se bilag!
5. Principper for elevdeltagelse ved
stævner – Jacob og August

Tina orienterede om ændringerne

6. Inklusionsmålsætningen – Lever vi op
til vores målsætning?

Eleverne skal have lov til at gå over at se
fodbold, men de elever, der ikke ønsker at se
fodbold, tilbydes at arbejde på skolen i
studiemapperne eller lave lektier. Det aftales
årgangsvis hvilken lærer, der bliver tilbage og
hvilke lærere, der går med over til fodbold.
De elever, der går over og ser kampe, må ikke
efterfølgende pålægges lektier.
Den skal ændres til sommerferien, da vi jo
næste skoleår ikke har Flexklasser.
Drøftelse

7. Klasseforældremøder
8. Evt.
9. Elevfrit punkt

Christina Tolstrup/ Tina Westergaard

Stor ros til skolepatruljen. De yder en god
indsats.

