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

1.

Dato og sted: 2.oktober 2018 18.30 -20.30 i møderum 1+2

Hvad skal vi udrette?

Proces

Godkendelse af

Facilitator:
Referent: Gitte Cannon
Afbud: elevrepræsentanterne og
Helle
Randi deltager uden stemmeret
(suppleant)
Tid

Beslutning og hvem gør hvad?

2

Dagsordenen er godkendt

30

Skolebestyrelsen deler forældre-

dagsorden
2.

Sikker trafikvej? /

Drøfte henvendelse fra to

Forældrene motiverer

bilag

forældre, Michelle Dolleris og

deres bekymring.

nes bekymring. Det aftales at

Katja Zweidorff, der deltager

Drøftelse, og hvad er

Ejendomsservice kontaktes mhp.

under dette punkt.

næste skridt?

etablering af sti ved SFO’ens
parkeringsplads. Andre muligheder
blev drøftet, herunder at lukke
parkeringspladsen ved SFO’en helt
for at drive trafikken op til hallens
parkeringspladser for at øge
sikkerheden for skolens elever.
Der er stadig mange forældre, som
uforsvarligt benytter den lukkede
vej foran skolen. Skolebestyrelsen
laver et opråb i diverse medier om
dette.

3.

Skolebestyrelsens
deltagelse i de
afviklede
forældremøder

Evaluering af bestyrelsens
deltagelse på A-B-C-skolen

Repræsentanterne

15

Møderne er gået godt. Der var

melder tilbage. Var

enkelte spørgsmål ved nogle af

talepapiret en hjælp?

møderne. Skolebestyrelsen

Andre erfaringer?

overvejer en ny struktur for
deltagelse i forældremøder.

4.

Siden sidst ledelsen orienterer,
bl.a. om økonomi,
udvidet skole-hjemsamarbejde,
lejrskoler m.m.

Ledelsen orienterer –

15

Ved motionsdagen er der

mulighed for spørgsmål og

aktiviteter med venskabsklasserne

kort drøftelse.

om morgenen inden løbet.
Skolen skal indhente underskuddet
i indeværende år, og ledelsen er
forsigtig optimistisk.
Som noget relativt nyt afholdes
der indskrivningsmøde for
kommende elever d. 25. oktober
2018 på Assentoftskolen.
CA fortalte om initiativet Vores
Folkeskole Randers.

5.

Fra årshjulet/TEMA

Drøfte den forestående

40

Skolebestyrelsen indsender en

Bilag udsendt

Forældretilfredsheds-

række forslag til ændringer af og

allerede 7/9

undersøgelse

tilføjelser til spørgeskemaet.
Spørgeskemaet bør udsendes på
samme måde som ved tilmelding
til skolefest.

6.

Personale

Orienteres om ny-ansættelser,

Ledelsen orienterer

5

CA og IC orienterer.

1

Punktet flyttes til næste møde

sygdom, vikarsituation
7.

Elevrådet

5/11, da begge elever er optaget
af fritidsaktivitet tirsdage.
8.

Evt.

Foredrag med Tina Mortensen

CA tager forslag om foredrag med i

(Mælkebøttebarn i blomst)

det relevante udvalg.

Forældrebetaling til

Hvis man har flere børn i

arrangementer

udskolingen, kan det evt. tilbydes

Valghold

at dele egenbetaling til
arrangementer op i rater.
Egenbetaling ved valghold samt
aktiviteter udenfor almindelig
skoletid bør så vidt muligt oplyses
inden valg af valgfag.

9.

Næste møde

Næste møde mandag den 5/11 kl.
18.30 – 20.30

