Referat af skolebestyrelsesmøde d. 9. januar 2018
10-01-2018
Dato:

09-01-2018
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
Afbud:
Torben Gregersen
Godkendt

Telenor kører en konkurrence, hvor man skal
være med til at bekæmpe digital mobning – 4.
– 6. årg.









Skolen – medarbejdere og
ledere
o Infomøde kommende 7.
årgang d. 23. januar

Har fået et tilbud fra Nørvo Sportsnet på
15.000,- for net og opsætning. Elevrådet
drøftet beslutningen med Tina og Brian.
Elevrådet har fået en henvendelse fra en
forældre, at nogle piger i 5. havde følt,
at der blev grinet ad dem til Lucia.
Elevrådet tager det med tilbage i
klasserne.
Et ønske om, at overbygningseleverne
må bruge hallen i frikvarterne. Godt
forslag, men det skal drøftes på er
overbygningsmøde, da der skal være
tilsyn.

Hvem deltager? Rune
Hvad skal på dagsordenen?
Ud over det vi plejer: Samarbejdet mellem
skolerne, fagligt samarbejde mellem skolerne

Punkter til fremtidige møder

3. Temamøde med det pædagogiske
personale – Drøftelse – TW
Se bilag!

Evaluering af Trivselsplan og Strategi mod
digital mobning
Program:
TW laver oplæg
Kort info vedr. resultatet af
Ungeprofilundersøgelsen
Drøftelser i skolens 7 primærteam
1 forældrerepræsentant i hvert team
De 2 elevrådsrepræsentanter deltager i mødet
Tovholderne (lærere) er ordstyrere
Der tages referat af drøftelserne
Fælles opsamling

Punkter til drøftelse:
Gør vi det, vi skriver?
Hvis ikke – bør vi så gøre det, vi skriver eller
skal vi skrive, det vi gør?
Er der behov for, at vi i højere grad inddrager
forældrene i klassens trivselsarbejde – og i så
fald hvordan?
Forslag til rettelser, tilføjelser, andet.
4. Budget 2018 – Godkendelse - Bilag
følger – TW
5. Valg 2018 - Drøftelse

Godkendt

6. Godkendelse af ferieplan – TW
Se bilag!
7. Kvalitetsrapport – Høring – TW
Se bilag!
8. Evt.

Ingen bemærkninger

Rune Therkildsen/ Tina Westergaard

Valgmøde og beretning d. 8. maj kl. 16.30.

Der er ikke noget, der giver anledning til
bemærkninger
Kan der tilmeldes via Intra?
Kan der betales via MobilePay?

