Referat af skolebestyrelsesmøde d. 14. november 2017
14-11-2017
Dato:

14-11-2017
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

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: Jesper Sørensen, Tetiana Valevska
Fraværende: Majbritt Lund Nielsen, Mikael
Søgaard
Godkendt

2. Siden sidst:


Formanden/næstformand
o Kvartalsmøde december

Punkter til dagsorden: Skolebestyrelsesvalg
Ingen indkomne punkter til dagsorden



Elevrådet
o Forældres deltagelse ved
Åbent Hus arrangementer



Skolen – medarbejdere og
ledere

Udsat til næste gang
Ønsker:
Net over kunststofbanen – Elevrådet
undersøger prisen
Reparation af de gamle gynger – Det
undersøges efter nytår

Udmelding om økonomi udsættes, da der er
indkøbsstop, ud over det som er nødvendigt i
daglig drift
Byggeriet er afsluttet og er gået i nul.
Budget 2018 er ikke tilgængelig endnu

o
o

o

o
o

o

Skolernes motionsdag
Hele skolen deltog i
Skolernes Spil Dansk Dag
med fællessang og
skolekoncerter
4. årg. har afviklet MUHkoncert for forældre, 3. årg.,
og andre
Vi har uddannet et
Kulturcrew af elever
3., 4. og 5. årg. har været i
Thisted Kirke og høre Sigurd
fortælle om Luther
6. og 7. årg. har deltaget i
volleystævne

9. årg. har haft besøg af
ungdomsuddannelserne
o 9. årg. er blevet undervist af
gymnasieelever i naturfaglig
rapportskrivning
o 9. årgang har deltaget i
Ungdomsvælgermøde i
Teutonersalen
o Der er afviklet Ung til ung
vejledning på 9. årgang
o Alle overbygningselever har
været inviteret til
”Hænderne op for
Nordjylland” – Åbne
virksomheder
o 8A har deltaget i semifinalen
i SKILLS
o Vi har haft Åbent Hus for
kommende skolestartere og
deres forældre
o Ansættelse - Tonni
o Ledig stilling
Punkter til fremtidige møder
o



Fællesmøde med personalet – trivselsplanen
Budget og økonomi
Tilbagemelding på T2
Revision af principper for skole-hjemsamarbejdet og forældreråd

3. Møde med forældrerødder – Drøftelse – Supergodt møde
Se bilag!
Mødet gentages årligt med en introduktion til
forældrerådsopgaven
4. Principper for brug af data – Drøftelse
Der er behov for, at de professionelle behandler
– TW
svarerne, og der kommer en tilbagemelding til
forældrene med fokuspunkter
Skolebestyrelsen og elevrådet bliver
præsenteret for rapporterne
5. Principper for indholdet på
Der er stor forskel på indhold og fremmøde i de
forældremøderne – Drøftelse – RT
forskellige klasser
Ønske om drøftelse af klassens trivsel
Skal forældremødet ligge i starten af skoleåret?
Forslag om et ekstra forældremøde i stedet for
et socialt arrangement
Hvad er de forældrevalgtes rolle på
forældremøderne?
Mindre orientering og mere drøftelse
Drøftelsen af fokusskifte sendes til behandling i
afdelingerne
6. Nyt fra klasseforældremøder
Intet nyt
7. Evt.
Rune Therkildsen/ Tina Westergaard

