Referat af skolebestyrelsesmøde d. 1. december 2015
08-12-2015
Dato:
01-12-2015 kl. 17:00 – 19:00
Formøde for forældrevalgte Kl. 16:30 – 17:00
Sted:
KF 2
Deltagere:
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
Fraværende:
Heidi Ahlers, Thomas Dissing
1. Godkendelse af dagsorden
2. Siden sidst:


Formanden/næstformand





Intet nyt
Skal til kvartalsmøde d. 9. december
på Tilsted Skole
Jesper og Michael var til Vision 2022.
Bl.a. blev der drøftet mentorordning
og niveaudeling. Det var godt, men for
kort tid. Mange deltagere. En af
skolens klasser har haft sendt et
billede ind.



Elevrådet



Vil gerne have lov til at sælge
pebernødder. Overskuddet skal gå til
køb af trøjer til elevrådet. Elevrådet
skaffer selv sponsorer til resten af
beløbet. Det er ok.



Skoleledelsen
Budget



Personale



iPad-projekt - netetik



Stort fremmøde til SFO-julestue



Vi ender ud med et nul, når året er
gået. På BFU-møde er der en
ansøgning om en ekstra bevilling, idet
der er 100 elever ekstra end
budgetteret.
Anlæg er blevet beskåret. Skal en del
af anlæg udskydes og i stedet bruges
til indkøbe af IT til 3. – 6. kl.
Det er blevet besluttet at etablere et
overbygningsflex på Østre og
nedlægge Flex på Hurup Skole pr. 1.
august. Musiklærerstilling er sat i
bero.
Hurtig information ud til forældrene.
Det blev taget i opløbet.
Som sædvanlig stor opbakning til
julestuen. Bestegæstedagen i dag i
bh.kl. det gik godt.
SSP-arrangementet var godt.
Vi deltager i det hele. Det bliver dyrt,
hvis vi vinder. Vi skal nu til DM i både
håndbold og volley. Tages med til
kvartalsmøde.
Vi er gået frem på alle områder. På 3
af 4 områder er vi over både
kommune- og landsgennemsnit.

Skolens deltagelse i stævner og
tureringer er blevet en dyr
fornøjelse
Den gode historier: prøvekarakterer
14/15











Medarbejderrepræsentanter



Punkter til fremtidige møder
Valgfag og linjer i overbygningen
Opfølgning på ikke fastsat
klassedannelse i 0. kl.
Inklusionsmålsætningen: Lever op
til vores målsætning - tilsyn

4. Skole-hjemsamarbejde – Se bilag!
Drøftelse



Vi er i gang med
uddannelsesparathedsvurderingerne
Åben gade. Evaluering på dialogmøde.
Mere information til både 8. og 9.
årgang på fællesmøder, hvor eleverne
fortæller den gode historie.
I gang med juleklip i de fleste klasser

Giver Skole og forældres inspirationsmateriale
anledning til at revidere vores principper?
Principperne er gode og der mangler ikke noget,
men det kunne være godt, når forældrenes
ansvar og skolen ansvar er delt op. Kan det
deles op i forventninger i stedet for i ansvar?
Hvordan kunne der laves et nyt layout?
Medarbejderne skal sørge for, at deres billeder
kan ses på intra.

5. Elevdeltagelse (tilskuere) ved
Skolefodboldkampe – Drøftelse - TW

Tina laver et udkast i løbet af foråret 2016.
Principper for elevers deltagelse som tilskuere
ved skolefodboldturneringer
Overordnede rammer for deltagelse:
Tidspunktet meldes ud i god tid.
Deltagelse altid ifølge med lærer.
Almindelig god opførsel
Positiv opbakning til spillerne
Overbygningselever:
Deltager altid.
Mellemtrinselever:
Lærerne organiserer dagen, så de elever, der
ønsker det, får mulighed for at deltage.
Indskoling:
Klassens lærer beslutter, hvorvidt klassen
deltager.

6. Inklusionsmålsætning – Se bilag!
Orientering - TW
7. Ny børne-, unge- og familiepolitik Orientering - TW
8. Klasseforældremøder

Principperne kommer i høring hos elevrådet.
Sættes på næste skolebestyrelsesmøde.
Der er ikke noget, der giver anledning til
ændringer i vore egne principper.
Fortsat fokus på faglige udfordringer til alle
elever.
Udsættes til næste møde
5A: Orientering ved TW

9. Evt.

10. Elevfrit punkt
Christina Tolstrup/ Tina Westergaard

