Mødetype: SKB
Deltagere:
Forældrevalgte
Elevrepræsentanter
Medarbejdere
Skolens ledelse

Dato og sted: 11. august 2016 19-21 i
Personalerummet

Emne (og
ansvarlig)

1.

Facilitator: Ivan Bährentz
Referent: Gitte Cannon
Afbud: Inge Christensen, Inge-Marie Lyngs
Lars Hansen, pæd. afdelingsleder er inviteret ad hoc og kommer og hilser på.

Hvad skal vi udrette?

Proces

Godkendelse af

Tid

Beslutning og hvem gør
hvad?

2

Dagsordenen er godkendt

25

Mette Daugbjerg Møller

dagsorden
2.

Sprogbro-satellitten

Konsulent fra Sprogbroen på

Oplæg fra Mette.

NØR, Mette Daugbjerg Møller,

Efterfølgende drøftelse og

orienterer om baggrunden for

kommer forbi og fortæller om

afklaring af evt. spørgsmål

Sprogbroen. Sprogbro-eleverne

og svarer på spørgsmål

fra bestyrelsen.

er meget glade for modtagelsen

vedrørende vores nye klasse.

på Assentoftskolen.
Repræsentanter fra Sprogbroen
vil være tilstede ved C-skolens
forældremøder.

3.

4.

Siden sidst ledelsen orienterer

Årsplan for
gennemgang og
revision af skolens
principper.

CA/LH fortæller om

Kort orientering med

skolestartens oplevelser og

mulighed for at stille

udfordringer.

uddybende spørgsmål.

Udvælgelse af principper til
behandling og nedsættelse af
mindre ad hoc-grupper, der
forbereder evt. ændringsforslag.

Flere lærere spørger ind
til princippet om lejrskoler
– den diskussion skal vi
fortsætte, herunder den
om skolefesten skal være
for alle? Mobiltelefoner i

15

Skolestarten er gået godt.

20

Der nedsættes en ad-hoc gruppe,
som gennemgår alle principper
inden næste bestyrelsesmøde.

skolen var et tema i den
lokale avis for nylig.
Fælles drøftelse

5.

Skolebestyrelsens
deltagelse i de
forestående
forældremøder

Fordeling af opgaverne –
hvem deltager hvor? Og hvad
skal der fortælles om. På
sidste møde blev et fælles
oplæg efterlyst. Hvem vil
forfatte et sådant?

Afkrydsning på de datoer,

15

8. årgang 30. august: Line

der passer det enkelte

9. årgang og 3.b 30. august: Gitte

medlem. Udpegning af

1. årgang 22. august: Ivan

”skrivere” efter drøftelse

3.c 23. august: Gitte

af indhold.

3.a 25. august: Lisbeth
0. årgang 29. august: Brian
7. årgang 1. september: Gitte
5. årgang 8. september: Line
4. årgang 14. september: Lisbeth
2. årgang 15. september: Brian

6.

Planlægning af
møderække. Det er
vedtaget at vi ruller
på ugedagene, og
at møderne ligger
først på måneden.

Fastlægge årets møder –

Kalenderbingo; opråber

herunder datofastsætte års-

Ivan Bährentz.

beretningsmødet.

15

7. september
6. oktober
8. november
5. december
10. januar
9. februar
6. marts
5. april

18. maj årsberetning og kort
bestyrelsesmøde
19. juni
7.

Personale

Orienteres om ny-ansættelser,

Ledelsen orienterer

10

sygdom, vikarsituation

Bestyrelsen orienteres om
sygemeldinger, nyansættelser,
efteruddannelse og vikardækning

8.

Evt.

5

Bestyrelsen drøfter en
henvendelse fra en forælder
angående etablering af stisystem
for cyklister ved A-skolen samt
lugtgener på nogle af skolens
toiletter.

