Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 24. oktober 2018

Kl. : 17.00-19.00
I karnap 1 på A-gangen
ORDSTYRER: Rikke
Fraværende: Bjarke

DAGSORDEN og REFERAT:

524.

525.
526.

527.

528.

Præsentation af elevrådsrepræsentanterne
Meddelelser fra elever ved Morten da eleverne ikke deltager i dag:
Elevrådsrepræsentanterne har været til store elevrådsdag i Randers i dag.
Mellemelevrådet undersøger muligheden for at lave et løbe og et gå spor
på hovedgangen.
De ser på ideer til legepladser.
De har tidligere ønsket fodboldmål og basket kurve – de er nu indkøbt.
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt og underskrevet.
Meddelelser fra formanden
Ingen henvendelser inden dette møde.
Brugertilfredshedsundersøgelse
Opsamling på tidsplan og gennemførelse.
De to spørgsmål skolebestyrelsen har sendt ind er kommet med. De
lokale spørgsmål vil stå sidst i spørgeskemaet.
Undersøgelsesperioden 5. – 30. nov. 2018.
Hvis svarprocenten ender på under 50% skal der laves en ekstra indsats
for at øge deltagelsen.
Heidi og Morten laver et fælles skriv til forældrene fra skolebestyrelsen.
Forældremøderne i januar
Personalet har arbejdet med indholdet til forældremøderne på den
pædagogiske weekend der blev afholdt i starten af oktober.
Oplæg fra en af skolens læseaktører:
Anne Julie gav en smagsprøve på det fælles oplæg om læsning der
kommer på forældremøderne.
Opfølgning på hvem fra skolebestyrelsen der er med på hvilke
forældremøder:
Satellitten: Rikke og med lidt hjælp fra Alice
Mellemtrin: Jesper og Peter
Indskoling: Heidi og Jan
Udskolingen: Peter og Bjarke

Forventet tid

10 min

5 min
5 min

10 min

25 min

Referaterne fra det sidste års bestyrelsesmøder medsendes referatet.
529.

Pause

15 min

530.

Skolebestyrelsen i spil
- Procesarbejde omkring Langå skole.
Oplæg ved Morten.

30 min

531.

532.

Gruppevis arbejde.
Arbejdspapirerne fra mødet i midten samles ind.
Arbejder videre med temaerne på de kommende bestyrelsesmøder.
Meddelelser fra skoleledelsen
Et punkt i den nationale Ghettoplanen er at der pr. 1. august 2019 træder
en skærpelse af opfølgningen på fraværet i kraft.
Orientering om børnehaverne.
Skolen holder budgettet og det økonomiske aftalemål.
Der er lavet optagelser til skolens nye præsentationsvideo. Den kommer
op på hjemmesiden inden længe.
Nyhedsbrev fra skolen er udsendt til alle forældrene. Bruger også skolens
Facebookside til enkeltstående nyheder og opslag.
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne
Hele det pædagogisk personale har været på en god pædagogisk
weekend.
Motionsdagen inden efterårsferien forløb godt.
Alle klasseteam holder klassekonference med ledelsen hvor fokus er på
klasserne faglige resultater og opfølgningen på disse.
Den 30.10. holder indskolingen en fælles dag på tværs af klasserne.
Temaet er Halloween og fokusset er på fællesskab på tværs af 0. til 3.
årgang.

5 min

5 min

Meddelelser fra medlemmerne
5 min
Rikke er indkaldt til det fælles kommunale skolebestyrelsesråd.
Evt.
534.
5 min
Ingen ting
Bemærk ændringen ift. den udsendte dagsorden. Næste skolebestyrelsesmøde er torsdag d. 15/11
2018 kl. 17.00-19.00.
533.

