Mødetype: SKB
Deltagere:
Forældrevalgte
Elevrepræsentanter
Medarbejdere
Skolens ledelse

Dato og sted: 19. april 2018
19.00-21.00 i Personalerummet

Emne (og
ansvarlig)

1.

Facilitator: Ivan Bährentz
Referent: Gitte Cannon
Afbud: Claus, Inge-Marie Lyngs, Ivan

Hvad skal vi udrette?

Proces

Godkendelse af

Tid

Beslutning og hvem gør
hvad?

2

Dagsordenen er godkendt.

10

Festen var en succes.

dagsorden
2.

Evaluering af skolefest

Evaluere aftenen

Tilbagemelding fra elever,
forældre, lærere og

7. årgangs konfirmationsmesse

ledelse.

gik godt.
Skolebestyrelsen giver carte
blanche til at skolens personale
afprøver nye koncepter for
afvikling af skolefest for
Assentoftskolens elever i
skoleåret 18/19.

3.

Nyt fra elevrådet

Orientering

Eleverne orienterer om

10

Der har endnu ikke været

aktuelle forhold og

elevrådsmøde siden festen, fordi

afholdte og kommende

kontaktlæreren er gået på barsel.

arrangementer.

Inge overtager funktionen.
Elevrådsrepræsentanterne har
også indtryk af, at festen var en
succes.

4.

Fra årshjulet:





Økonomi/kort
budgetgennem
gang
Timefordelings
plan 18-19,
herunder antal
klasser og evt.
klassesammenslag (bilag kan
ses på mødet)
Forberedelse af
formandens
årsberetning

Orientering og fælles

45

drøftelse.

Forslag til timefordelingsplanen
er gennemgået og godkendt med

Orienteres om økonomi

forbehold for nødvendige
ændringer.

Godkende
timefordelingsplan

Drøfte indhold af
formandens beretning –
planlægge mødet 8/5 med

Drøfte indhold og form.

invitation til fællesspisning

Evt. præsentation af den
nyvalgte bestyrelse.

5.

6.

Invitation til møde om

Temaaften med fokus på

Svare SSP Claus Hansen

digital dannelse

Digital Dannelse og elevers

på, om vi ønsker at

trivsel på nettet for

deltage. Carsten B. har

skolebestyrelser 25/4

svaret ja tak!

Ledelsen orienterer

Næste skoleårs
planlægning, status,
Udearealer Labland status,
åben skole, konflikt???

10

Carsten A og Carsten B deltager

De 8 skoler som er med i Labland
projektet får hver 100.000 kr.
samt 45.000 kr. pr. 100 elev. Det
udgør ca. 400.000 kr. for
Assentoftskolens vedkommende.

Midlerne er øremærket til
udvikling af Assentoftskolens
udearealer.
I tilfælde af lockout gennemføres
undervisning af
tjenestemandansatte lærere i
deres normale skema. Øvrige
undervisningslektioner bliver
aflyst. Skolen informerer på
skoleintra og skolens
hjemmeside.
I forbindelse med Åben Skole har
UU vedtaget, at skolerne i
Randers Kommune samarbejder
med en læringskonsulent om
udvikling af samarbejdet med det
lokale erhvervsliv i fx praktik og
eller særlige virksomhedsrettede
undervisningsforløb.
7.

Evt.

Næste møde årsberetningsmøde
den 8/5 2018 18.00 med
fællesspisning

