Referat af skolebestyrelsesmøde d. 7. marts 2017
13-03-2017
Dato:

07-03-2017
kl. 16:30 – 17:00 Formøde for forældrevalgte
Medbring gerne 2 pkt. til årsberetningen.
17:00 – 18:30 Bestyrelsesmøde
Bemærk at mødet slutter 18:30 pga. det
efterfølgende kvartalsmøde for
bestyrelsesformænd og næstformænd.
Der er ikke brød denne gang, men kaffe og
kage.
Store mødelokale

Sted:
Deltagere:

Fraværende:
1. Godkendelse af dagsorden

Rune Therkildsen, Mikael Søgaard, Pernille
Vilhelmsen, Majbritt Lund Nielsen, Jesper
Sørensen, Tetiana Valevska, Torben Gregersen,
Ida Mia Mørkegaard, Lise B. Knudsen, Tina
Westergaard, Hanne Mortensen, August
Gregersen, Jacob Christensen
Afbud: Rune Therkildsen, Torben Gregersen,
Jesper Sørensen
Godkendt

2. Siden sidst:


Formanden/næstformand
o Tema til videns- og
erfaringsseminar



Elevrådet



Skolen – medarbejdere og
ledere
o Vi har afviklet skolekoncert
for mellemtrinnet
o Alle klasser har haft
temauge med UGE SEX
o Vi havde en rigtig god
skolefest. Flot forestilling og
7. årgang tog ansvar for
aktiviteterne
o Flere klasser deltager i
Affaldsindsamling 2017
o 9. årgang har set
danseteater
o Stort fremmøde til infomøde
for skolestartere
o Skyumeleverne afviklede
bolddag for flere klasser på
mellemtrinnet
o Hele indskolingen har haft
fastelavnsfest
o Elever fra 8. og 9. årgang
har deltaget i
håndboldstævne i Hurup

Skolebestyrelsen laver årsberetningen selv
Pernille og Majbritt deltager – forslag til emner:
samarbejdet med skolebestyrelse og
forældreråd – forslag til Pernille senest d. 24.
marts
Kvartalsmøde er udsat

o
o

o

o

o



hallerne
Go madpak er reduceret fra
5 til 3 dage om ugen
Der er lavet ny
partnerskabsaftale for
ForeningsSFO
4. årgangs
samarbejdsprojekt med
musikskolen, Musik i
hverdagen, er i fuld gang
Vi er godt i gang med vores
Facebook-profil – kun
positive tilkendegivelser
Blå mandag - LI

Punkter til fremtidige møder
o Antimobbestrategi
o Forældreråd

Sættes på som punkt til et
skolebestyrelsesmøde

Vi forsætter med samme aftale vedr.
konfirmationsforberedelsen, som har været i
dette skoleår.
Go Madpak
Frugtordningen
Skolemælk
Opfølgning på temamødet

3. Personalesituationen – Orientering –
TW
4. Timefordelingsplan – Godkendelse – TW Godkendt
5. Klassesammenlægning på kommende
8. og 9. årgang – Se bilag! – TW
6. Aprilmødet – Drøftelse – Pernille/TW

Årsberetning – interesserede forældre inviteres
fra 16.30 – 17.00 (på skoletorvet) inden det
ordinære skolebestyrelsesmøde
Opfølgning på temamødet
7. Opfølgning på temamødet – Hvis vi kan Elevrådet har drøftet linjer i overbygningen –
nå det…
der ønskes mere information, og at der
arbejdes mere med det i skolebestyrelsen. Som
overgangsordning ønskes der to valgfag to
gange i ugen, og læsebånd omlægges til
lektie/læsebånd
8. Evt.
Pernille Vilhelmsen / Tina Westergaard

