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

1.

Dato og sted: 16. december 2019 18.00 -20.30 i møderum 1+2

Mødet indledes med en let anretning og et enkelt glas til
maden 
Hvad skal vi udrette?

Proces

Godkendelse af

Facilitator: Inge Marie Lyngs
Referent: Inge Marie Lyngs
Afbud: Kathrina Kjærsgaard, Miriam og Inge
C.

Tid

Beslutning og hvem gør hvad?

2

Godkendt

10

I morgen er der

dagsorden
2.

Elevrådet

Høre nyt fra elevrådsrepræsentanterne.

Eleverne orienterer

”ARMLÆGNINGSKONKURRENCE”
på C-skolen
C- skolen har juleafslutning på
torsdag. Bingo, æbleskiver og
kirkegang.
Udviklingsplan for Assentoft specielt rettet mod de unge.
Startet af lokale borgere, har fået
en konsulent tilknyttet fra Randers
Kommune.
Har lavet en undersøgelse/
meningsmåling.
Til februar er der et
ungdomsmøde.
Tirsdagscafen fortsætter.

3.

TEMA – regler og
sanktioner,
fortsat/bilag

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

CA kommer med et

10

Godkendt efter få justeringer.

15

En ny fraværsbekendtgørelse.

udkast til godkendelse til
at lægge ud på AULA ved
årsskiftet.

4.

Fraværsbekendt-

Orienteres om de nye regler –

CA orienterer

gørelse/bilag

forældrebrev sendes ud til

Elevernes fravær skal opgøres pr.

årsskiftet.

kvartal.
Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet har udarbejdet et
forældrebrev, der sendes ud til
alle.
Vi skal udarbejde et system til
registrering.

5.

Budget

Orientering om skolens

2020/Økonomi

økonomi – status ved

økonomi fortsat er i balance.

bilag/IC

årsskiftet.

Vi håber at få tilført midler til

Fra Årshjulet

IC orienterer

10

CA oplyser i IC’s fravær, at vores

august. Vi har brug for midler til at
løfte vor inklusionsopgave.

6.

Kommunikationsstrategi/bilag

Skolen, med Jesper og Helle

Jesper og Helle deltager i

15

En mindre gruppe er nu gået i gang

som forældrerepræsentanter,

en mindre

med at udarbejde en

har afholdt møde med Britt fra

arbejdsgruppe, der vil

kommunikationsstrategi.

kommunikationsafdelingen

komme med et forslag til

Det afgørende er, hvad vi gerne vil

11/12. Vi skal have udarbejdet

godkendelse i SKB og

signalere - hvordan vi profilerer os

en K-strategi, som alle andre

relevante medarbejder-

som skole.

skoler i kommunen.

fora – gerne primo

Vi skal være gode til at fortælle

februar måned.

”Den gode historie”.
Gruppen forventes at ”barsle” i
februar 2020.

7.

Trafikfarlig

Møde på vej om trafikfarlig

skolevej/Jesper

skolevej – status på arbejdet.

Jesper orienterer

10

Der har været trafiktælling på
Skolevej, og Skolevej og Dybdalen
er nu karakteriseret som
trafikfarlig skolevej.
Der kan søges midler, og
ansøgning skal indgives inden jul.
Der afholdes møde her på skolen
d. 19.12.2019 kl. 18.30 for at
udarbejde en ansøgning.

8.

Ledelsen orienterer

Orienteres om barselsorlov,

Ledelsen orienterer

20

CA orienterede om møde med SSP

Personale

forlængelse af midlertidig

i forbindelse med at en gruppe

ansættelse, udearealer indvies

havde været på ”træk” til

officielt efter nytår 15/1 2020,

Assentoftskolen. Politiet og SSP

SSP-samarbejde, 0.årgang 20-

forventer, at gruppen nu huserer

21, ”Ung i Assentoft”

andre steder.

udviklingsplan Assentoft,

0 årgang 20 -21 forventes igen at
være på 3 spor.
Den nye legeplads afleveringsforretning på torsdag.
Indvielse med deltagelse af diverse
kommunalpolitikere sker d. 15.1.
En lærer skal på barsel til april. Vi
opslår en fast stilling.
En tidsbegrænset stilling er
forlænget til 1.3.

9.

Hvor går de hen,

”Hellere være en god karakter

Et stilfærdigt indspark i

når de går ud?/bilag

end at få en god karakter.”

debatten om

15

Skolebestyrelsen blev præsenteret
for data om årgangen 2018.

benchmarking, løfteevne
m.m.
10.

Næste møde 16/1 2020 18.30.

