Referat af skolebestyrelsesmøde d. 2. februar 2016
02-02-2016
Dato:
Sted:
Deltagere:

Fraværende:

02-02-2016 kl. 17:00 – 19:00
Formøde for forældrevalgte Kl. 16:30 – 17:00
KF 2
Christina Tolstrup, Rune Therkildsen, Mikael
Søgaard, Pernille Vilhelmsen, Majbritt Lund
Nielsen, Jesper Sørensen, Torben Gregersen,
Birgit Kristensen, Heidi Ahlers, Thomas Smidt
Dissing, Lise B. Knudsen, Tina Westergaard,
Hanne Mortensen, Jacob Christensen, August
Gregersen
Afbud: Mikael Søgaard
Sygdom: Thomas Dissing, Heidi Ahlers

1. Godkendelse af dagsorden
2. Siden sidst:


Formanden/næstformand

Rune har været med informationsmødet for
kommende 7. kl. Kunne det være mere
levende, kunne man gøre, så nye elever og
forældre føler sig mere velkomne. Kunne
elevrådet eller andre elever deltage.
Skolebestyrelsen vil gerne gøre reklame ved
skolefest. Christina sender til Tina. Tina sender
datoer vedr. valget til Christina



Elevrådet

Legepladsen: Brian har været med til et
elevrådsmøde. Elevrådet har været rundt ved 4.
– 6. kl. og spørge om deres ønsker. Elevrådet
arbejder videre med sagen sammen med Brian
ud fra elevernes ønsker.
Trøjerne er næsten i hus. Der mangler
sponsorer til 4 trøjer. Der arbejdes videre med
sagen.



Skoleledelsen

Budget 2015 er afsluttet. Vi endte på minus
35.000,-. Men da vi ikke får så meget i refusion
ender vi med et minus på 150.000,Ny kommunaldirektør –
Trivselsundersøgelse igen
Nationale test i gang
Infoaften for 7. årgang ang. Mallorca gik godt
Infoaften for kommende 7. årg. Mange deltog
Infoaften for Skoleintro 23. februar – Christina
deltager
Terminsprøverne gik godt



Medarbejderrepræsentanter

Mange er i gang med elevplanerne
Mange har skole-hjemsamtaler
7. årg. er i gang med at gøre klar til skolefest
for de små



Punkter til fremtidige møder
Valgfag og linjer i overbygningen
Opfølgning på ikke fastsat
klassedannelse bh. kl.

Legeplads ved A-bygningen
Udeskole i indskolingen – i et eller
andet omfang
3. Gomadpak

4. Kvalitetsrapport – TW
Se bilag!

5. Kortlægning PFL – TW
Bilag udleveres på mødet!
6. Skolefoto – LI
Drøftelse
7. Konfirmationsundervisning – LI/TW
Drøftelse

8. Bus – TW
Orientering.
Se bilag!
9. Evt.
10. Elevfrit punkt
Christina Tolstrup/ Tina Westergaard

Anders fra Go´mad Spar kommer og
præsenterer sit skolemadstilbud
Kan der være et økologisk valg?
Det vedtages, at man laver en aftale med
Go’madpak, Spar
Der kommer et infobrev til forældrene i løbet af
uge 6. Vi starter op i uge 8.
Bestyrelsen bedes afgive udtalelse.
Skolebestyrelsen tager rapporten til efterretning
Der stilles spørgsmålstegn ved, hvorledes
indsatsen med eliteidrætsklassen kan være med
til at gøre de dygtigste elever endnu dygtigere
Tina fremlagde de forskellige rapporter. Der var
mulighed for at stille spørgsmål
Skolebestyrelsen ønsker at blive præsenteret
for et færdigt koncept og priser, inden de
ønsker at tage stilling til skift af fotograf
Skolebestyrelsen på Hurup Skole udtaler, at det
grundlæggende er forkert, at
konfirmationsforberedelsen er en del af
undervisningstiden, hvorfor de mener, at
Thisted Kommune bør beslutte, at eleverne
kompenseres for den manglende
understøttende undervisning, og den enkelte
skole bør tildeles resurser til den
kompenserende undervisning uden for lærernes
tilstedeværelsestid. Skolebestyrelsen ønsker, at
der kompenseres for alle timer. Et enkelt
medlem tilkendegiver at være uenigt.
Orientering

