Skolebestyrelsesmøde
27-03-2015
Dato:
Sted:
Deltagere:

Fraværende:

07-04-2015 kl. 17:00 – 19:00
(Forældrevalgte kl. 16:30 – 19:00)
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, Anne-Sofie Ifversen, Sofie
Vang
Anne-Sofie Ifversen, Sofie Vang, Pernille
Vilhelmsen, Mikael Søgaard

1. Godkendelse af dagsorden
2. Siden sidst:


Formanden/næstformand

Intet



Elevrådet

Intet

 Skoleledelsen
Generalprøver:
9. årg. har gennemført ministeriets digitale
generalprøve i matematik og biologi
Nationale test er afviklet:
Eleverne vurderes ikke længere i forhold til
et landsgennemsnit, men på en 6-trinsskala.
Klassedannelse:
Vi har haft overleveringsmøde med
fødeskolerne og udsendt klasselister for
kommende 7. klasser
Elever til- og afgang i løbet af året:
-15 +18
Forenings-SFO:
Vi har haft møde med de lokale foreninger og
indgået partnerskabsaftale samt nedsat
styregruppe
Månedens aktiviteter:
8. og 9. årgang har deltaget i
håndboldstævne på Thylands efterskole
Overbygningselever har deltaget i DM i
skolevolley
5. årgang har deltaget i håndboldstævne i
Hurup Hallen
8. årgang har været på brobygning
4B har haft et Spotkursus med en kunstner
Elevrådet har været på overnatning i Vigsø
Overbygningen har haft foredrag om sociale
medier – fællesarrangement med Spor 10
5. årgang har været til energisk skoledag på
Thy-Mors Energi
0. – 6. årg. deltog i Skolernes Sangdag


Medarbejderrepræsentant

Målsætning for SFO: Siden sidst er der på
kommunalt plan nedsat en gruppe, som skulle
arbejde med formål for Skoleintro(Mini-SFO).
Skolebestyrelsen har intet at bemærke.

Møde d. 17. marts – 6 – 7 foreninger. Der er
lavet partnerskabsaftaler, nu afventer skolen
bud fra foreningerne.

Godt foredrag om ”Mig og min smarte telefon”
Teaterforestilling for 9. årgang torsdag d. 9.
april



Punkter til fremtidige møder

Valgfag og linjer i overbygningen.

3. Elevrådets retningslinjer - Drøftelse
Se bilag!

Udsættes til næste møde

4. Budget 2015 – Orientering
Se bilag!

Tina gennemgik budgettet.
Undervisningsmiddelkontoen blev drøftet og
godkendt.
Der opfordres til, at der kigges på, om brugen
af IT kan optimeres, og at brugen af papir kan
minimeres.

5. Kommende skoleårs planlægning,
herunder principper – Drøftelse
Se bilag!

Principper evalueres efter sommerferien, når
der er forældremøder.
Timefordelingsplanen blev gennemgået. En
lektion i tysk i 7. årg. omlægges til en lektion
mere i klasselærerens fag. Herefter godkendt.

6. Bestyrelsens årlige forældremøde og
beretning – Beslutning

Dato
Indhold:
De forældrevalgte præsenterer en færdig
dagsorden på næste skolebestyrelsesmøde.

7. Evaluering af Folkeskolereformen

FRA REFERATET AF SKOLELEDERMØDE D.
4.12.15
Reformevaluering på skolerne – oplæg fra
Visionsgruppen for Folkeskolen, v. Hanne
(beslutning)
Visionsgruppen har foreslået følgende ved
evaluering af reformen:
A. Principper der er vedtaget i
forbindelse med i forbindelse med
skolereformen evalueres på
klasseforældremøder efter
sommerferien.
B. Principperne drøftes i elevrådet inden
sommerferien.
C. Principperne drøftes og evalueres
med inddragelse af konklusionerne
fra pkt. a og b på skolebestyrelse
møde efter sommerferien.
D. Konklusionerne fra pkt. c drøftes
efterfølgende på kvartalsmøde
mellem skolebestyrelsesformændene
og BFU.
Skolelederne finder modellen brugbar og har
selv ansvaret for gennemførelsen på egen
skole.
Det er vigtigt, at der bliver skabt god kontakt
med både forældre og børn omkring
principperne, der er på skolen.

8. Evt.

9. Elevfrit punkt
Christina Tolstrup/ Tina Westergaard

