Mødetype: SKB
Deltagere:
Forældrevalgte
Elevrepræsentanter
Medarbejdere
Skolens ledelse
Emne (og
ansvarlig)

1.

Dato og sted: 15. august 2018 18.30 -20.30 i Personalerummet
Der vil være frugt og en kop te/kaffe under mødet.

Hvad skal vi udrette?

Proces

Godkendelse af

Facilitator: CA
Referent: Gitte Cannon
Afbud: Jesper, Randi. Kathrina blev lettere
forsinket …..

Ti
d

Beslutning og hvem gør hvad?

2

Velkommen til Helle, Jesper og

dagsorden

Miriam (Randi suppl.)
Repræsentanter for elevrådet er
endnu ikke valgt.
Dagsordenen er godkendt.

2.

Siden sidst ledelsen orienterer

CA/IC fortæller om

Kort orientering med

20

Inden skolestart afholdte lærerne

skolestartens oplevelser og

mulighed for at stille

Pædagogisk Dag med fokus på

udfordringer.

uddybende spørgsmål.

samarbejdet med forældre.
Den traditionelle velkomst første
skoledag ved flagstangen blev
aflyst pga. vejret.
16. august skal hele skolen se
gadeteater på parkeringspladsen.

3.

Skolebestyrelsens
deltagelse i de
forestående
forældremøder

Fordeling af opgaverne –
hvem deltager hvor? Og hvad
skal der fortælles om. Skal vi
igen i år anvende det
talepapir, der blev forfattet
sidste år?

Afkrydsning på de datoer,

15

0. klasse: 19/9 kl. 18.30 - Miriam

der passer det enkelte

1. klasse: 19/9 kl. 16.30 - Miriam

medlem. Drøftelse af

2. klasse: 3/9 kl. 18.30 - Helle

indhold.

3. klasse: 27/8 kl. 17.30 - Line
4. klasse: 17/9 kl. 18.30 - Carsten B
5. klasse på vej

6. klasse: 30/8 kl. 16.30 7. klasse: 17/9 kl. 16.30 - Carsten B
8. klasse: 12/9 kl. 16.30 9. klasse: 23/8 kl. 16.00 - Gitte
Talepapir til dette års runde af
forældremøder udarbejdes.
4.

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

Fastlægge årets møder –

Kalenderbingo:

15

Årsberetningsmødet er berammet

herunder datofastsætte års-

til d. 8. maj kl. 17.30. Skolen er

beretningsmødet.

vært ved aftensmad.

5.

Andre relevante
møder/bilag
vedhæftet

Høre om kursus for nye

Ønsket er at skolebestyrelsen er

skolebestyrelsesmedlemmer,

repræsenteret ved hvert

”Ambassadørkorps for

arrangement. Medlemmerne

folkeskolen”, dialogmøder

melder tilbage om mulighed for

med forvaltningen.

deltagelse. CA kontakter udvalgte
forældre vedrørende deltagelse i
’Ambassadørkorps for
folkeskolen’.

6.
7.

Personale
Fra årshjulet

Orienteres om ny-ansættelser,

Ledelsen orienterer

Sprogbroen er lukket. IC

sygdom, vikarsituation

orienterer.

Landsmøde Skole og Forældre

Repræsentanter fra

i november, mulighed for

skolebestyrelsen deltager måske i

høringssvar i.f.m. budget 18-

Landsmøde Skole og Forældre.

21, evt. plan for revision af

Inge skal til budgetmøde 30.

principper.

august.
Principperne er nyreviderede, og
der er i øjeblikket ingen aktuelle
planer for ændring af principper.

8.

Evt.

