Mødetype: SKB
Deltagere:
Forældrevalgte
Elevrepræsentanter
Medarbejdere
Skolens ledelse

1.

Emne (og ansvarlig)
Godkendelse af

Dato og sted: 5.november 2018
18.30 -20.30 i møderum 1+2

Hvad skal vi udrette?

Facilitator: Inge Christensen
Referent: Gitte Cannon
Afbud: Randi og Miriam

Proces

Tid
2

Beslutning og hvem gør hvad?
Dagsordenen er godkendt

10

Elevrådsrepræsentanterne

dagsorden

2.

Elevrådet

Orienteres om ældste elevråds

Eleverne orienterer

arbejde.

præsenterer sig selv.
C-skolen ønsker sig nye stole i
klasseværelserne. Elevrådet
kortlægger status vedrørende stole i
både B og C-skolen. Derefter hjælper
ledelsen med at se på muligheder.
C-skoledagen ’Assentoftskolen har
talent’ er afholdt. Det gik rigtigt godt,
og der var mange gode indslag.

3.

TEMA: Det udvidede
forældresamarbejde
på 0.-1.-4.-7. årgang

Orienteres om status efter de
afholdte møder.

CA/IC orienterer om

15

Møderne er evalueret via de 4

evalueringen af de otte

årgangsteams samt spørgeskemaer til

første møder og om den
videre proces.

forældrene. Der er mange positive
tilbagemeldinger. Dog savnede mange
mere tid i egen klasse i stedet for
sammen med hele årgangen. Den
berammede tid til møderne skal også
hæves fra 1½ time til 2 timer.
I næste uge planlægges arbejdet for
at inddrage de øvrige årgange i det
udvidede forældresamarbejde.
Der gives forslag om at inddrage
forældrerepræsentanter fra årgangene

i det videre arbejde med at udvikle det
udvidede forældresamarbejde.

4.

Siden sidst - ledelsen
orienterer bl.a. om
økonomi, møde i
Skolerådet 30/10,
FTU på vej, og andet
aktuelt.

Ledelsen orienterer – mulighed
for spørgsmål og kort drøftelse.

15

Pga. heftige besparelser ser det ud til
at handleplanen overholdes.
CA var til konstituerende møde i
Skolerådet.
De foreslåede kvalitative spørgsmål er
tilføjet spørgeskemaet til FTU.

5.

Follow up på
trafiksituationen/ det
videre arbejde med
grussti ved
indskolingen?

Gitte har begået et indlæg til intra
og facebookgruppen.

Kort fælles drøftelse – skal
politiet involveres?

15

Der er pæn støtte til opslaget i FBgruppen ’Assentoft og Omegn’, og der
arbejdes stadig på muligheden for at
etablere en grussti ved indskolingen.
CA kontakter politiet og beder om
hjælp til at minde bilister om at
gennemkørsel ved Assentoftskolen er
forbudt fra kl. 7.30-16.00.

6.

De netop
offentliggjorte
eksamensresultater
fra sidste skoleår/data
medbringes

Orienteres om resultaterne, der
afviger stærkt fra sidste år.

CA/IC forklarer, hvorfor
resultaterne tager sig

15

markant anderledes ud.

Færre elever end sædvanligt har
opnået bestået karakter 02 i dansk og
matematik. Det skyldes især, at
Sprogbro-eleverne som ikke gik op i
dansk tæller med i statistikken med
karakteren -3. Principielt bliver alle
elever indstillet til prøve på
Assentoftskolen, medmindre der er
tvingende argumenter for at ikke at
gøre det.

7.

Reaktioner på
Jespers brev til
forældrene i 6.
klasse?

Har der været reaktioner?

Kort drøfte yderligere

20

Der var positive tilbagemeldinger på

strategi til fastholdelse af
flere elever fra eget

brevet.
Henrik undersøger om

skoledistrikt.

Assentoftskolen kan være med i
samarbejdet om fodboldlinjen.

8.
9.

Omlagte skoledage

Udfordringer for forældrene på de

Helle A. motiverer

korte skoledage?

problemstillingen

10

Punktet er drøftet.

5

Skolebestyrelsen orienteres.

Personale

Orientering

Evt.

Punkter til kommende

Mulige temaer:

dagsordener/TEMAER

Boblegruppen og samarbejde med
daginstitutioner
Inklusion og trivsel
Øvrige punkter drøftet.

Prøver og tests
Skolefoto
Næste møde med lidt julegodter
11/12 18.00 -21.30

