Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 16. marts
2022 kl. 18.30 -20.30 i møderum 1-2
Deltagere:
Forældrevalgte
Elevrepræsentanter
Medarbejdere
Skolens ledelse
Facilitator: Jesper Nielsen
Afbud: Trine
Referent: Inge-Marie
Emne (og ansvarlig)

1.

Godkendelse af dagsorden/
alle

2.

Bordet rundt/ forældrevalgte

3.
4.

Hvad skal vi udrette?

Proces

Tid

Beslutning og hvem gør hvad?

5

Godkendt

Høre om henvendelser til
de forældrevalgte

10

Ingen henvendelser

Nyt fra eleverne/ elevrådet

Høre nyt fra elevrådet

10

Har været i gang med at etablere mulighed for
bordtennis og kønsopdelte toiletter.

Nyt fra formanden/ Jesper

Status på
ansættelsesprocessen
Møde i Skolerådet

15

Har haft ansættelsessamtaler. indstilling afgivet
til kommunen. Forventer et resultat snarest.
Ingen mødte op til valgmødet forud for det
kommende valg til skolebestyrelsen.
Skal arbejde på at skaffe materiale til de nye
skolebestyrelsesmedlemmer.- materiale,
kurser mv.

En fordel hvis bestyrelsens årshjul nogenlunde
følger skole-udvalgets. Det vil dog kræve, at
politikerne orienterer os om, hvad de vil
behandle.
5.

Valg til skolebestyrelsen/
Valgudvalget

Orientering om status

15

Vi regner med fredsvalg - skal offentliggøres
inden d. 23.3. Afholder konstituerende møde d.
17.5. i forbindelse med årsberetningen.

6.

Princip for
skole/hjemsamarbejde/
Udvalget
Skoleårets planlægning/
IC/TR

Udvalget orienterer om
udsættelse af punktet

5

Udvalget arbejder videre - har været ramt af
sygdom.

Herunder: Forventet elevtal
og klasser, 1. udgave af
timefordelingsplan m.m.

25

Det er besluttet, at vi til august starter 4
børnehaveklasser.
Skolebestyrelsen anbefaler at vi igen søger om
at veksle UUV-timer til 2-dobbelt-lærer-timer på
B- og C-skolen
(som vi har haft i indeværende skoleår).

8.

Trafiksikkerhed/ Thea-Ann

Drøftelse af tiltag vedr.
Skolevej

15

Problemet er stigende. Størst på strækningen
mellem Toftegården og Skolen.
Jesper laver udkast til fornyet henvendelse til
kommunen. Udkastet behandles på næste
møde.

9.

Ledelsen orienterer/ IC/TR

15

Alle elev-toiletterne skal renoveres. Starter
snart.
Trivselsundersøgelsen slutter 20.3. De
nationale test skal gennemføres inden
udgangen af april

10.

Evt./ alle

5

Ingen pkt.

7.

