Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 19. september 2018

Kl. : 17.00-19.00
I karnap 1 på A-gangen
ORDSTYRER: Jan
Fraværende: Rikke og Jesper (JLN)

Dagsorden og referat:
512.

513.

514.

515.

Præsentation af elevrådsrepræsentanterne
Ingen meddelelser fra eleverne i dag.
Elevrådsrepræsentanter fra mellemtrin og udskoling deltager på de
kommende møder.
Godkendelse af referat
Referatet er godkendt og underskrevet.
Meddelelser fra formanden
Mail fra Skole og forældre med invitation til deres landsmøde.
Mail fra BRUS. De tilbyder at komme ud på et skolebestyrelsesmøde.
Orientering til skolebestyrelsens omkring spørgsmål på byrådsmøde
vedrørende personalets kørsels med børn. Der foregår kommunalt en
behandling af spørgsmålet.
Brugertilfredshedsundersøgelse
Udarbejdelse af lokalt forankrede spørgsmål til undersøgelsen
- Idéforslag, se bilag 1
- Spørgeskemaundersøgelsen, se bilag 2
Forældretilfredshedsundersøgelsen skal gennemføres på skolerne igen.
Skolebestyrelsens kan udvælge op til tre yderligere spørgsmål som det
lokale præg på undersøgelsen.

Forventet tid

10 min

5 min

5 min

30 min

Et åbent svarfelt: Forslag om tiltag der giver øget trafiksikkerhed alle
skolens børn
Er du tilfreds med skolens mobilpolitik? Svar på en skala og et åbent
svarfelt for bemærkninger til forbedringer.

516.

Forældremøderne i januar
Fastsættelse af datoer og hvem deltager på hvilke møder.
- Se bilag 5
Datoerne er godkendt. Starttidspunkt er kl. 17.00 i fastsalen.
Tidsrammen er ca. 10 min. på den fælles del af forældremødet til
skolebestyrelsens årsberetning.
Jesper Pedersen. og Peter – udskolingen – onsdag den 30.01.
Mellemtrinnet – torsdag den 24.01.
Alice og Noah til Satellitten – den 24.01.
Indskolingen torsdag den 17.01.

10 min

517.

Pause

15 min

Kommunens kommunikationsstrategi.
Orientering om indhold.
Der laves en præsentationsvideo af skolen til den nye hjemmeside.
518.
Indholdet bliver en blanding af drone-optagelser. Elevaktiviteter med 1.
og 9. årgang samt udtalelser fra elevrådet, personale og skolebestyrelsen.
Jesper P. deltager fra skolebestyrelsen.
Personalets dag
Drøftelse af dagen
519.
- Se bilag 3
Jan, Jesper P., Peter og Bjarke griber bolden.
Meddelelser fra skoleledelsen
- Bilag 4, MED-udvalgets høringssvar
- Personale weekend, indhold og hvem deltager til oplægget.
Kl. 16-19 oplæg. Send mail til Keld eller Morten hvis man kan deltage.
SU. fredag den 28/9.
520.
- Morten orienterede om den økonomiske status.
- 6. årgang skal på lejr i kommende uge. 3. og 9. har været afsted.
- Alle bestyrelsesmedlemmer har udfyldt formular om
persondataforordning ift. offentliggørelse på hjemmesiden.
- PLF-åbne døre løber af staben i disse uger blandt personalet.
- Beder om at alle sender kvittering på bestyrelsesreferatet.
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne
PLF-åbne døre er i gang. Der kommer mange spændende observation og
refleksioner ud af at se hinandens undervisningen og i de efterfølgende
læringssamtaler.
521. Alle Børn Cykler – er netop afsluttet. Det var igen i år en god kampagne.
Store læsedag blev afviklet i fredags – i år med fokus på
venskabsklasserne. De store læste højt for de yngre elever. Stor succes.
Temaugen i kommende uge om forskellige folkeslag. Eleverne blandes
på værkstederne.
Meddelelser fra medlemmerne
522.
Ingen meddelelser.
Evt.
523.
Ingen meddelelser.
Næste møde onsdag d. 24/10 2018 kl. 17.00-19.00

10 min

10 min

10 min

5 min

5 min
5 min

