Skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 23. august 2018

Kl. : 17.00-19.00
I karnap 1 på A-gangen
ORDSTYRER: Heidi
Deltagelse af afdelingslederne Heidi Skjøttgaard for Satellitten og Marianne Hytting for SFO
Fraværende: Alice

Referat og DAGSORDEN:

502.

503.

504.

505.

Præsentation af medlemmerne
Alice Juhl er mor til Victor i S-klassen i Satellitten.
Bjarke Kirkegaard Nielsen er far til Karla i 2.B.
Jan Petri Agertoft Svop er far til Falke i 2.B og et kommende marts barn.
Jesper Boelhøj Pedersen er far til Alfred i 7.B og Julius i 4.B. Anden
periode i skolebestyrelsen.
Peter Christensen er far til Jonas 8.B, Sara i 5.A og Juliane i 2.A. Anden
periode i skolebestyrelsen.
Heidi Dahl Bøhm er mor til Mathias i 2.A.
Rikke Bilgrau er mor til Noah i X-klassen 5. årgang.
Anne Julie Høgh Boel er medarbejderrepræsentant og TR for lærerne
samt klasselærer på 2. årgang.
Jesper Lavall Nøjsen er medarbejderrepræsentant og skolens AMR samt
klasselærer på 4. og 5. årgang.
Morten Jakobsen er skoleleder.
Keld Fihl er viceskoleleder og sekretær i skolebestyrelsen.
På besøg til dagens skolebestyrelsesmøde:
Afdelingslederne Heidi Skjøttgaard for Satellitten og Marianne Hytting
for SFO.
Konstituering af skolebestyrelsen
Formanden og næstformanden skal vælges blandt
forældrerepræsentanterne.
Peter er valgt som formand.
Jan er valgt som næstformand samt kontakt til støtteforeningen.
Rikke er kontakt til Satellitten.
Jesper er kontakt til forældrerådene.
Valg af repræsentant til fælles rådgivende organ (se bilag)
Første møde, i den kommunale rådgivende organ, er i oktober. Datoen
fastsættes på kommende byrådsmøde.
Heidi er valgt som repræsentant fra Langå Skole
Endelig mødeplan (se kalender bilag)
Mødedatoerne til skolebestyrelsesmøderne er følgende i skoleåret 18/19:
Torsdag d. 23/8, onsdag d. 19/9, onsdag d. 24/10, torsdag d. 15/11,
tirsdag d. 11/12, Fælles forældremøder i januar – datoer aftales på næste
møde, onsdag d. 6/2, torsdag d. 28/3, tirsdag d. 30/4 og tirsdag den 28/5

Forventet tid

15 min

15 min

5 min

5 min

506.

Rundvisning på skolen

30 min

507.

Pause

20 min

Meddelelser fra skoleledelsen
Herunder hvilke områder skal vi arbejde med i år/kommende år:
I Grenå den 5. oktober fra kl. 16 til 19 med oplæg fra Jørgen Schrimer – om
forældre i spil. Personale arbejder med de fælles forældremøder i jan. – her er
skolebestyrelsen velkommen til at deltage.
Dialogmøde med skoleudvalget den 29.08.18 fra kl. 15-17.30 i Lokale E3.05 på
Laksetorvet. Her er der også mulighed for at skolebestyrelsen er med. Ledelsen
og medarbejder er også deltagende.
Fælles kommunalt kursusarrangement for nye skolebestyrelsesmedlemmer –
den 4. september kl. 17 - 20 på Østervangsskolen. S.U. pr. e-mail senest den
27.08. til Morten som sender samlet tilmelding afsted.

508.




Præsentation af skolens aftalemål for de kommende skoleår.
Elevrådsrepræsentanterne deltager på de kommende
skolebestyrelsesmøder

15 min

Kommende arbejdstemaer for skolebestyrelsen:
 Skolens aftale med forvaltningen om afviklingen af skolens gæld.
 Kommer også til at arbejde med skolens trafik politik.
 Arbejde med et eftersyn af skolens principper.
 Høring i forhold til budget udspil
 Fælles forældremøder i januar
 Høring i forhold til organiseringen af specialundervisningen i Randers
Kommune
 Inddragelse i forandring i Ejendomsservice

509.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne
Vi har taget hul på skoleåret og kommet godt i gang. Havde god gavn af
forberedelsesugen. Alt fra pædagogiske oplæg til praktisk klargøring af
klasselokalerne.
De første forældremøder afvikles i denne periode.
Er i gang med planlægningen af temaugen i uge 39 – det bliver
spændende.

Meddelelser fra medlemmerne
Ikke noget denne gang
Evt.
511.
Ingen ting
Næste møde onsdag d. 19/09 2018 kl. 17.00-19.00. Afbud fra Peter.
510.

5 min

5 min
5 min

