Mødetype: SKB
Deltagere:
Forældrevalgte
Elevrepræsentanter
Medarbejdere
Skolens ledelse
Emne (og
ansvarlig)

1.

Dato og sted: 1. april 18.30 -20.30 i møderum 1+2

Hvad skal vi udrette?

Proces

Facilitator: Kathrina Kjærsgaard
Referent: Gitte Cannon
Afbud: Line og Miriam

Tid

Godkendelse af

Beslutning og hvem gør hvad?

Dagsordenen er godkendt.

dagsorden
2.

Forældretilfredsheds-

Resultatet af

CA fortæller om de

45

Det nuværende indsatsområde om

undersøgelsen

forældretilfredsheds-

igangværende indsatser.

det udvidede forældresamarbejde

fortsat/bilag

undersøgelsen skal sættes i

Fælles drøftelse, med

fortsættes og gøres til en del af

forhold til skolens

afsæt i forældrenes

handleplanen i opfølgningen på

igangværende indsatser.

skriftlige tilbage-

forældretilfredshedsundersøgelsen.

Videre arbejde med

meldinger, om omfanget

CA konkretiserer tiltagene i

handleplanen.

af indsatser, og hvor vi

handleplanen.

ser, det er mest givende
at lave nye indsatser.
3.

Timefordelingsplanen
19-20/bilag

Drøftelse af timefordelingsplanen for det kommende
skoleår.
Aftalen om styrket

Gennemgang af time-

praksisfaglighed i C-skolen

ændringer.

giver anledning til
ændringer i bl.a.
valgfagsordningen, men

15

Skolebestyrelsen har godkendt

fordelingsplanen 19-20

skitsen til timefordelingsplanen for

og drøftelse af mulige

19-20.

muligvis også i de praktiskmusiske fag på
mellemtrinnet.
4.

5.

Skolens udeområder

Elevrådet

Orienteres om planerne for

CA giver en kort status

10

Forældrebestyrelsen er orienteret.

skolens udeområder. Møde

Der er kommet et oplæg fra

den 6/3 med Labland og

Lablands arkitekt, som skal

arkitekt.

behandles nærmere.

Nyt fra elevrådet

Repræsentanterne

10

orienterer

Skolevalget var en god oplevelse.
8. årgang har været i praktik og
brobygning, hvilket overvejende er
gået godt.
Skolefesten organiseres på
årgangene. Elevrådet hjælper gerne
hvis nødvendigt.

6.

Indsatsområdet skole-

Personalet har i en længere

CA orienterer om

hjem-samarbejdet/

proces arbejdet med data

processen og forslagene

af principper for samarbejde mellem

Fem bilag

fra forældremøderne i 0.-

til ændringer i håb om,

skole og hjem. De forventes

1.-4.-7-klasserne. Forslag

at disse kan godkendes

godkendt ved næste

om tilretninger er

på et kommende møde.

bestyrelsesmøde.

vedhæftet.

15

Bestyrelsen har drøftet justeringer

7.

Skolefest

”Mød skolebestyrelsen”

Var det en idé at

10

Skolefesten er for hektisk til dette

Forældrerådet har positive

skolebestyrelsen lavede

formål, men hvis det er muligt ved

erfaringer fra loppemarked

en bod med mulighed

andre arrangementer, står

i SFO, hvor forældrerådet

for dialogkaffe/øl/soda?

skolebestyrelsen gerne til rådighed.

havde lavet en bod.
8.
9.

Evt.

Trafiksikkerhed

Gitte Cannon følger op med
kommunen vedrørende
forældrehenvendelse angående
Grund Taxi/skolebus.

Digitale vaner
Afgivelse af høringssvar
vedrørende
omstrukturering af
specialområdet på
skolebestyrelsesmødet før
årsberetningsmødet.
Cirkulære for ro og orden i
folkeskolen.

