Skolebestyrelsesmøde 12. oktober 2021
18.30 - 21.30
OBS! Temamøde på tre timer - oprindeligt begyndelsestidspunkt 18.00, men ændret til 18.30.
Deltagere:
Forældrevalgte
Elevrepræsentanter
Medarbejdere
Skolens ledelse
Facilitator: Jesper Nielsen
Fraværende: Helle Arvesen med på link: https://meet.google.com/nsw-cput-mwv
Afbud:Julie og Ida (elevrepræsentanter)
Referent: Inge Marie Lyngs
Emne (og
ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Proces

1.

Nyt fra eleverne

Høre nyt fra Ida 8.X og
Julie 8.Y

2.

Bordet
rundt/Alle

Høre om henvendelser
til forældrene

OBS! Husk at holde
tiden!

3.

Principper/Alle
Se indsatte links

Genbesøge skolens
principper om
klassedannelse og
skole-hjemsamarbejdet

Tid

Beslutning og hvem gør hvad?

10

Udsættes til næste møde

10

Flere tilflyttere har spurgt, om vi er sikre på, at
der er plads til alle de kommende børn. Det skal
vi have fokus på i den kommende tid.
Vi drøftede henvendelser vedr. kantinen og
Multibanen.

https://assentoftskol 90
en.randers.dk/vaerdi
er-og-politikker/princi

I princippet om Klasseombrydning tilføjes, at der
skal afholdes et orienterende forældremøde på
årgangen, inden børnene orienteres.

Samt vælge, hvilke vi
skal tage under lup
næste gang.

pper-og-politikker/kla
ssedannelse/
og
https://assentoftskol
en.randers.dk/vaerdi
er-og-politikker/princi
pper-og-politikker/sk
ole-hjem-samarbejd
e/

Afsnittet om hyttetur udgår, da det varierer hvilke
trivselstiltag, der vil blive iværksat.
Sidste afsnit under Klassedannelse skal udgå.
I afsnittet om klassesammenslag ændres
overskriften til:
Klassesammenslag og klassedeling
og der indføjes:
Lærere og pædagoger samarbejder med
skolens ledelse om fordeling af eleverne i nye
klasser ved klassedeling. Skolebestyrelsen
orienteres om beslutningen.Der indkaldes til
orienterende forældremøde på årgangen.
Det tilstræbes af klassedeling og
klassesammenslag sker ved opstart af nyt
skoleår.
Henvisningen til Folkeskoleloven udgår.
Vedr Skole-hjem-samarbejdet:
Forældreintra ændres til Aula
-

2 steder.

Ledelsen tager princippet om
skole-hjem-samarbejdet med på et kommende

lærermøde, hvorefter der meldes tilbage til
Skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen nedsætter
evt. en ad hoc gruppe senest 17.1.2022 til
forberedelse af eventuelle ændringer i
princippet.
Princippet behandles i Skolebestyrelsen d.
16.3.2022

4.

Elevers adgang
til og ophold på
skolen/Alle

Fortsætte drøftelsen fra
tidligere møde

20

Tilsynspligten starter 7.50 for de børn der ikke
går i Morgen-SFO.

5.

Skoleledelsen
orienterer/CA-IC

IC/CA beretter om nyt
siden sidst

15

CA: er fortsat konstitueret som skolechef.
Har haft elever med på Ordblinde -Camp.

6.

Evt.

10

