Dagsorden skolebestyrelsesmøde d. 3. november 2015
27-10-2015
Dato:
Sted:
Deltagere:

Fraværende:

03-11-2015 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
August Gregersen og Torben Gregersen og
Mikael Søgaard

1. Godkendelse af dagsorden
2. Siden sidst:


Formanden/næstformand

Intet. Nyt kvartalsmøde d. 9. december.



Elevrådet
Fællesdag
Elevrådsovernatning

Elevrådet vil gerne være med i arbejdet om
bring-your-own device.
Vil rundt i de mindre klasser og orientere.
Elevrådsovernatning d. 5. og 6. november



Skoleledelsen
Budgetopfølgning
Udveksling 8. årg.
Motionsløb (elevfravær)
Studietur 9. årg.
Kortlægning – Program for
læringsledelse
Omlægning af timetal til
tolærertimer i Flex – godkendt!
Etablering af klasselokale igangsat
ForeningsSFO



Medarbejderrepræsentanter



Punkter til fremtidige møder
Valgfag og linjer i overbygningen
Læsebånd/bevægelse
Skole-hjemsamarbejde
Opfølgning på ikke fastsat
klassedannelse i 0. kl.

Vi regner med at komme ud med et nul.
8. årg. har været af sted og har haft en god tur.
Skolebestyrelsen melder ud på det første
forældremøde, at det er en alm. skoledag. Et
rigtigt godt samarbejde med Hjerteforeningen.
9. årg. har haft en rigtig god tur til København.
Den første er afsluttet. Svarprocent i Thisted
Kommune over landsgennemsnittet.
Fri kl. 14.00 tre dage i ugen.
Der arbejdes på højtryk. Det igangsættes inden
jul.
Kører på anden uge. Det går godt. Godt
samarbejde med foreningerne.
I gang med skole-hjem-samtaler i mange
klasser.
Forældrene synes, at det er dejligt, at man
føler, at lærerne kan huske, hvem barnet er,
når der er forældresamtaler.

3. Samarbejdsmøde – Se bilag!

Godt møde.

4. Læseplan og faglige mål for valgfag Drøftelse
5. Elevdeltagelse (tilskuere) ved
Skolefodboldkampe – Drøftelse - TW
6. Skole-hjemsamarbejde – Drøftelse TW

7. Klasseforældremøder - Tilbagemelding

Hvilke faglige mål er de enkelte fag koblet op
på? TW redegjorde for, hvordan de enkelte
læseplaner er bygget op.
TW udarbejder forslag til nye principper til
næste skolebestyrelsesmøde
Vi har alle læst ”Samarbejdet mellem skole og
hjem” og ”Skole-hjemsamarbejde Hurup Skole”
Udsættes til næste møde. Et grønt eller blåt
hæfte. TW sender ud sammen med dagsorden
til næste møde.
Faglig fordybelse/studieforberedelse og
bevægelse
Ønske om tydelighed med, hvad eleverne får
lavet i faglig fordybelse – evt. lave logbog
Hvad går bevægelse ud på?
Der er behov for en snak i overbygningen om,
hvordan man bruger studieforberedelse mest
hensigtsmæssigt.

8. Evt.

Intet

10. Elevfrit punkt

TW laver et udkast og sender til
skolebestyrelsen

Christina Tolstrup/ Tina Westergaard

