Referat af skolebestyrelsesmøde d. 10. oktober 2017
12-10-2017
Dato:

10-10-2017
16:30 – 17:00 Formøde for forældrevalgte
17:00 – 18:30 Bestyrelsesmøde
18:30 – 19:00 Brød
19:00 Klasseforældrerådsmøde
Store mødelokale

Sted:
Deltagere:

Fraværende:

1. Godkendelse af dagsorden

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 fra Jesper
Afbud fra Torben
Axel bliver forsinket
Godkendt

2. Siden sidst:


Formanden/næstformand
o Fælles bestyrelsesmøde



Elevrådet
o Elevrådsovernatning



o

Elevrådskursus

o

Fælles elevrådsdag

Skolen – medarbejdere og
ledere
o Kunstuge
o Forenings-SFO i gang igen
o Socialt arrangement +
Overbygningsfest
o Evakueringsøvelse

Meget konstruktivt fælles bestyrelsesmøde i
Vestervig.
Elevinddragelsen skal indskrives i den
nuværende samarbejdsaftale.
Tina har drøftet det med elevrådet. Der
kommer en tilbagemelding fra elevrådet.
Elevrådet oplever, at samværsarrangementerne
i slutningen af 6. kl. er meget værdifulde – ikke
færre, gerne flere.
God opstart på elevrådsarbejdet.
Der blev arbejdet med årshjul,
elevrådsinitiativer og Trivselsmålingen 2017 +
Samarbejdsaftalen blev drøftet mens Tina var
der.
2 kurser – et for 4. – 6. kl. og et for 7. – 9. -2
gode dage.
En fællesdag for både 4. – 6. kl. og 7. – 9.kl.,
fremover er møderne delt op.
Anders er indvalgt i bestyrelsen for
fælleselevrådet.
Elevrådet har overtaget planlægning af
motionsdagen.
Elevrådet har et ønske om, at resultatet af
Trivselsmålingen bliver drøftet/offentliggjort i
klasserne – der henvises til at dette ønske
tages op med klassens lærere.

o
o
o
o
o
o


Naturvidenskabsfestival i
Aalborg
9. årgang i praktik
Kortlægning –
spørgeskemaundersøgelse
8. årgang på Mallorca
Skoleskydning i Ydby
Personale – ledig stilling
 Ansættelsesudvalg

Punkter til fremtidige møder

3. Kvalitetssamtale – Orientering - TW

4. Åbent Husarrangementer/forældrekaffe – Drøftelse
– RT/TW

5. Nyt fra klasseforældremøder
6. Evt.
7. Forberedelse af møde med
klasseforældrerødder
Rune Therkildsen/ Tina Westergaard

Afventer


Hvordan arbejder vi med
Trivselsmålingen?
 Principper for forældremøder – hvad skal
der drøftes – og hvad kan der kan
skrives ud om
Blev gennemgået.
Bestyrelsen ønsker også frem over denne
gennemgang.
Elevrådet drøfter på næste elevrådsmøde,
hvordan eleverne oplever forældrenes
deltagelse eller manglende deltagelse i åbent
hus-arrangementerne.
Obs: forventningsafstemning, rettidig
udmelding, tidspunkt
Intet nyt

