Mødetype: SKB
Deltagere:
Forældrevalgte
Elevrepræsentanter
Medarbejdere
Skolens ledelse

Dato og sted: 26. februar 2018 19.00-21.00 i mødelokale 1

Emne (og
ansvarlig)

1.

Hvad skal vi udrette?

Proces

Godkendelse af

Facilitator: Ivan Bährentz
Referent: Gitte Cannon
Afbud: Ivan, Lisbet og Victoria

Tid

Beslutning og hvem gør
hvad?

2

Dagsordnen er godkendt.

45

Skolerapporten er gennemgået

dagsorden
2.

Skolerapport/bilag

Gennemgang af udvalgte

CA/IC forklarer om

udsendt tidligere

områder af skolerapporten

udvalgte data. Fælles

og de kommende aftalemål

- herunder de udvalgte

drøftelse inden

vedtaget i konsensus.

indsatsområder i de

indsendelse til

kommende skoleår og

forvaltningen.

referat fra drøftelse i MEDudvalget.
3.

Nyt fra elevrådet

Orientering

Eleverne orienterer om

10

Der har ikke været elevrådsmøde

aktuelle forhold og

siden sidste bestyrelsesmøde.

afholdte og kommende

Elevrådet har drøftet muligheden

arrangementer.

for at lave noget andet end
boder til skolefesten.
Logokonkurrencen er udskudt
pga. barsel.

4.

Fra årshjulet:

Orientering

Mulighed for opklarende

Økonomioversigt

IC/valgbestyrelsen

og afklarende spørgsmål

20

Skolebestyrelsen roser
Assentoftskolens ledelse for
dygtig økonomistyring.

Forberedelse af valg til

Se punkt 6.

skolebestyrelsen

5.

Kortere skoledage 1819? Se bilag

Drøfte om skoledagene

CA/IC fortæller om

15

Skolebestyrelsen indstiller at

også i kommende skoleår

erfaringerne fra

UUV timer konverteres til

skal afkortes?

indeværende skoleår.

holdtimer.

Herefter indstiller
skolebestyrelsen.

6.

7.

Kort orientering fra

Konkludere, om der ud fra

Valgbestyrelsen, Kathrina,

valgbestyrelsen fra

fremmødet synes at være

Line og Carsten

valgmødet i dag

basis for kamp-eller

informerer. Evt. kort

fredsvalg?

drøftelse.

Sprogbrosatellitten

Give udtalelse om skolens

udfases/se bilag

oplevelse af at have haft en

Med udgangspunkt i
lærernes vurdering
tilkendegiver
skolebestyrelsen sin
oplevelse.

sprogbrosatellit.
8.

Ledelsen orienterer

Bl.a. om renovering af A-

10

Der var skuffende lavt fremmøde
til dagens valgmøde. CA
udsender opfordring til opstilling
til skolestyrelsen på vegne af
valgbestyrelsen.

15

Skolebestyrelsen tager til
efterretning at
Sprogbrosatellitten på
Assentoftskolen lukkes.

5

Renoveringen af A-skolen er i

skolen, nationale test,

fuld gang og forventes afsluttet

skolefest m.m.

ultimo uge 12.

De nationale tests gennemføres i
perioden 1. marts til 30. april.
Skolefesten afholdes 22. marts.
9.

Evt.

Trivselsmålinger

Undervisningsministeriet giver
mulighed for at besvare den
snarlige trivselsmåling
elektronisk eller anonymt på
papir.
Tema på kommende møde:
BOBLEGRUPPEN, herunder
indhold og overgang fra
børnehaverne.
Næste møde 19/4 2018

