Skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 28. marts 2019

Kl. : 17.00-19.00
I karnap 1 på A-gangen
ORDSTYRER: Alice
Fraværende: Jan, Rikke og Heidi

REFERAT og DAGSORDEN:

558.

559.

560.

561.

Elevrådsrepræsentanterne
Meddelelser fra elever:
I elevrådet arbejder vi med elevernes dag. Dato er fastsat. Konceptet er
fortsat, at de store og små arbejder sammen for at styrke fællesskabet på
skolen. Elevrådet er tovholder for dagen.
Elevernes dag er en del af den øgede elevmedbestemmelse på skolen.
Godkendelse af referat
Godkendt og underskrevet.
Økonomi og budget
Budget 2019
Gennemgang og orientering (se bilag)
Samlet budget for 2019 med et beskedent overskud.
Bemærkning om at budgettet i øget grad med fordel, kunne understøtte
indsatsområderne.
Budgettet for 2019 er godkendt.
Forældretilfredshedsundersøgelse
Orientering og opfølgning på denne proces.
Vi arbejder med svarene på de lokale spørgsmål på kommende møde.
Skolebestyrelsen var en tur rundt forbi skolens nyrenoverede
elevtoiletter.
I kommende uge kommer forvaltningen på besøg for at følge op på
skolens elevtoiletter på baggrund af DCUM-rapport samt FTU.
Pause

562.

563.

Høringssvar, vi har denne gang 3
- Ny organisering af specialklasserne
- Ny organisering af specialskoler
- SFO-tilbud på specialundervisningsområdet
(Se bilag)
Skolebestyrelsen udarbejder høringssvar på forslag 1 og 3.
Peter sender høringssvar ud af to runder til skolebestyrelsen.
Timefordelingsplan skoleåret 2019/2020
Orientering af mulige scenarier til næste skoleår.
Der arbejdes med to planlægningsmodeller for kommende skoleår. Der
er et lovforslag lagt frem i folketinget der blandt andet medfører
ændringer af skoledagens længde og timefordelingsplanen.
Skolebestyrelsen godkender begge forslag til at reducere skoledagens
længde, alt efter hvad der sker med lovforslaget.
Skoledagen for 4.-9. søges reduceret med to timer.

Forventet tid

10 min

5 min

15 min

10 min

15 min

30 min

564.

565.

566.
567.

Meddelelser fra skoleledelsen
Kantinen fra hallen har lavet et udspil til et samlet madudsalg på skolen
og i hallen. Forslaget præsenteres på kommende møde.
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne
Musicalen er skrevet færdig og vi planlægger den kommende temauge
for hele skolen.
De indledende øvelser for planlægningen af kommende skoleår er gået i
gang.
Meddelelser fra medlemmerne
Formanden for skolebestyrelsen og skolelederen deltog i sidste uge i det
kommunale dialogmøde med Byrådspolitikkerne.
Evt.

Næste møde tirsdag d. 30/04 2019 kl. 17.00-19.00

10 min

5 min

5 min
5 min

