Referat af skolebestyrelsesmøde d. 12. juni 2018
12-06-2018
Dato:

12-06-2018
17:00 – 18:30 Bestyrelsesmøde
Vi slutter med brød
Store mødelokale

Sted:
Deltagere:

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

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
Afbud: Rune, Axel
Fraværende: Torben
Godkendt



Formanden/næstformand
o Kvartalsmøde

Kvartalsmødet er aflyst. Nyt møde d. 4.
september på Hurup Skole.
Mange roser fra forældre til kommende 7. årg.
Tak til elevrådet for en aktiv indsats i
skolebestyrelsen



Elevrådet

Sidste møde – deltagelse fra Bedsted og
Vestervig. Evaluering af skoleåret. Tak for at
elevrådets ideer bliver taget alvorligt.
Axel og Anders har været med Legeskibet som
repræsentanter i fælleselevrådet. God tur. Sjov
og anderledes måde at lære noget.



Skolen – medarbejdere og
ledere
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kommende 7. årgang har
haft teambuilding med
Ungdomsskolen
3. og 5. årgang har været til
elevkoncert på Musikskolen
Introbørn har været på tur
til Snedsted
4. årgang har deltaget i
forfatterskole
Intropige- og Introdrenge
har været på ture
2. årgang har været på tur
ved åen
Børnehaveklasserne har
været ude i samfundet
Elevrådet har afviklet OLdag for indskolingen
5. årgang har deltaget i
Salmesangsdag
5. årgang har haft
højresvingskursus
0. – 2. årgang har afviklet
Sprogfitness med Biblioteket

o
o

o
o

o
o
o

o
o
o
o
o
o



5. årgang har besøgt
Lokalhistorisk arkiv
Børnehaveklasserne har
været på drenge- og
pigeture
3. årgang har afviklet
førstehjælpskursus
Børnehaveklasserne har
besøgt Falck, Hurup
Bibliotek og kirken
1. årgang arbejder med
læseværksteder
Vi har afviklet Nationale test
og Trivselsmåling.
Vi har afviklet Thisted
Kommunes
ledelsesevaluering
6A skal på cykeltur til Agger
5. årgang skal besøge
Legeskibet i Thisted
Musikskolen laver koncert
for 6. – 9. årgang
Vi afvikler mundtlige prøver
Rune deltager i
translokationen d. 27. juni
Heidi og Charlotte er
genvalgt som
medarbejderrepræsentanter
i kommende skoleår

Punkter til fremtidige møder
o Retningslinjer for
forældredeltagelse i
skoleaktiviteter fx
idrætsarrangementer
o Værdiregelsættet- revision
o Overbygningens
frikvartersordning
o Brug af vikarer
o PFL – august-mødet
3. Orientering om fagfordeling - TW
Orientering
4. Status på elevfravær – Orientering - TW På næste møde orienteres om skoleåret 20172018 – også i forhold til Thisted Kommune og til
landsgennemsnittet
5. Evaluering af Årshjul – PV/TW
TW sender reminder på, hvem der kan deltage i
børnehaveklassernes første forældremøde
Det reviderede årshjul sendes ud med næste
dagsorden
6. Udearealer – Drøftelse – HM/TW
HM orienterede
HedeDanmark har lavet et oplæg. Vi har i
kalenderåret fået 750.000 kr. Der er valgt 3
områder ud: ”Sumpen”, ved Bygning A og ved
indgangen til 39-bygningen.
Der kommer også nyt asfalt og flere og ny
gynger – dette er uden for det ovennævnte
beløb.
Skolebestyrelsen er enige i projektet.
7. Evt.
Første møde i skoleåret 2018-2019 mandag d.
13. august kl. 17.00.
Formøde kl. 16.30

Mødeplan laves på det første møde
Rune Therkildsen/ Tina Westergaard

