Referat af skolebestyrelsesmøde d. 12. december 2017
Dato:

12-12-2017
16:30 – 17:00 Formøde for forældrevalgte
17:00 – 18:30 Bestyrelsesmøde
18:30 – 19:00 Brød
Store mødelokale

Sted:
Deltagere:

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

Fraværende:
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Siden sidst:


Formanden/næstformand
o Kvartalsmøde - AFLYST



Elevrådet
o Forældres deltagelse ved
Åbent Hus arrangementer
o Fælleselevrådsmøde



Skolen – medarbejdere og
ledere
o Alle elever har haft Blokdag
o 4. årg. har deltaget i
håndboldstævne i Thy Hallen
o 8. årg. har gennemført
Førstehjælpskursus
o 8. og 9. årg. har deltaget i
Volleystævne
o SFO har haft forældre og
børn til Julestue
o 8. årg. har afviklet SSP-dag
o Forældre og elever på 8.
årg. har været til SSP-teater
o 5. årg. har besøgt Tange
Elværk
o 4. årg. har været til
trommekoncert
o 7. årg. har været på ”Rystesammen-tur” til Aarhus
o Hele skolen har haft klippeklistredag
o Børnehaveklasserne har haft
jule hygge med
bedsteforældrene
o 4. årg. har haft besøg af
Teclab
o Der er lavet UPV
o 9. årg. skriver
projektopgaver

Ok, at invitere forældrene
Der er efterspurgt tilbud fra Nørvo Sportsnet
Axel er kommet i Fælleselvrådets bestyrelse, og
Anders er blevet formand.
Det går godt med salg af pebernødder.

o
o


6. årg. forbereder
skolefestforestilling
5. årg. har fyrværkeribesøg

Punkter til fremtidige møder
o Tilbagemelding på T2

o

TW fremlagde svarprocenter samt
skolerapporter for de enkelte afdelinger.
Inden T3 skal der være en drøftelse af, hvordan
vi får flere forældrene til at svare.

Video-spots som reklame for Forslag til spots: Principper, Salg af
skolebestyrelsesvalget
pebernødder, skolefester, anti-mobbe-strategi,
samarbejdet med de andre skoler, samarbejdet
med forældrerådet, budget (legeplads),
Mallorca, samarbejde med personalet og
elevrådet, kvartalsmøde med politikerne…
TW og Anders laver drejebog

3. Turbo-forløb i overbygningen –
Orientering
Orientering - LI
4. Principper for brug af data – Drøftelse - Godkendt med rettelser
Bilag følger – TW
5.
Orientering, drøftelse og godkendt
Økonomi 17
Overførte midler fra 17 til 18 –
Orientering, drøftelse og evt. godkendelse –
TW
6. Forældremøde/beretning/valgmøde – Valgmødet er d. 8. maj.
Drøftelse – RT/TW
Evt. lave en video til Skoleintra og til Facebook.
De forældrevalgte vil gerne have elevrådet til at
lave videoen.
Formanden vil gerne have punkter til
beretningen til januar-mødet. Godkendelse i
marts.
7. Evt.
Rune Therkildsen/ Tina Westergaard

