Mødetype: SKB
Deltagere:
Forældrevalgte
Elevrepræsentanter
Medarbejdere
Skolens ledelse

Dato og sted: 6. november 2019 18.30 -20.30
i møderum 1+2

Emne (og
ansvarlig)

1.

Hvad skal vi udrette?

Proces

Godkendelse af

Facilitator: Inge Christensen
Referent: Inge Marie Lyngs
Afbud: Gitte Cannon , Kathrina, Helle

Tid

Beslutning og hvem gør hvad?

2

Godkendt

10

Elevrådet har talt om betaling

dagsorden
2.

Elevrådet

Høre nyt fra elevrepræsen-

Eleverne fortæller, bl.a.

tanterne.

om den nyåbnede café,

med kort i kantinen.

m.m.

Cafeen har holdt to møder. Der er
kommet gode forslag. Der skal
laves et opslag, der gør det lidt
mere synligt.
Juleafslutning: Sværere at skaffe
sponsorgaver til julebanko.
Arbejder på at lave et
”klimainvent” til foråret.

3.

TEMA – regler og
sanktioner, fortsat

Opfølgning på sidste mødes
drøftelse om skolens regler.
Forslag til sanktioner ved
regelbrud.

CA kommer med oplæg,

15

Det bliver et generelt ”skriv”, der

der senere skal drøftes

lægges ud på Skolens hjemmeside.

på afdelingsmøder, om

Udkast blev gennemgået. Ledelsen

muligt allerede 12/11.

pudser lidt videre på udkastet, der
også skal behandles på
afdelingsmøder og af elevrådene.

4.

Forældrehenvendel

Ønske om svømning på

Fælles drøftelse om

15

Vi skal være opmærksomme på

se om svømning

skoleskemaet.

muligheden for at lade

mulighederne uden pt at skrive

vandaktiviteter indgå i

det ind i årshjulet.

årshjulet et antal gange

Skolen kan af økonomiske årsager

om året

ikke tilbyde svømning på
skoleskemaet.

5.

Princip om

Drøfte Miriams henvendelse –

CA/IC redegør for

20

Princippet om uuv i A-skolen bør

understøttende

giver det anledning til at

antallet af timer i A-B-C-

ændres, så det fremgår, at vi

undervisning

princippet justeres?

skolen og indholdet i

fokuserer på bevægelse, social

/Miriam

disse. Efterfølgende

træning mm. Udkast behandles på

Bilag

drøftelse.

følgende skolebestyrelsesmøder.
I B og C- skolen bruges UUV først
og fremmest til lektielæsning og
opgaveløsning.

6.

AULA

Godt i gang med AULA?

Hvad er forældrenes
oplevelse/erfaring efter
ibrugtagning fra uge 42?

10

Alle har udfordringer!!!!!!!

7.

Skolens brug af

Jesper motiverer sit forslag til

Hvordan skal vi arbejde

sociale

dagsordenpunkt.

med temaet på et

kommunikationsstrategi på/fra

kommende møde i

skolerne.

december?

Skolebestyrelsen drøfter videre på

medier/Jesper

10

Carsten skal til møde vedr.

et temamøde evt med ekstern
input.
8.

Ledelsen orienterer

Orienteres om evt. sygdom, ny

Ledelsen orienterer

20

Udearealer: Man er godt i gang.

Personale

bekendtgørelse for ulovligt

Forventer at blive færdige i uge 48.

fravær, udearealer,

Budget 20/23: Vi havde en meget

konsekvenser af det vedtagne

kort frist til at afgive høringssvar,

budget 20-23, nye

så det kunne ikke nås at blive

tildelingsmodeller på vej,

behandlet i Skolebestyrelsen.

måske? m.m.

Skolen/medudvalget har afgivet
svar.
Der vil ske store besparelser på
specialområdet.
Bkg om ulovligt fravær: Det har
man nu fokus på. Over 15%’s
fravær skal indberettes til
Kommunen. Det kommer på som
pkt. til næste møde.
Åbent Hus for kommende
børnehaveklasser: et godt besøgt
møde.

9.

Evt.

5

Næste møde 16/12 18.00.

Ingen forslag

