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

1.

Dato og sted: 11.december 2018 18.00 -20.30 i møderum 1+2
Vi begynder med en let julefrokost fra skolens kantine

Hvad skal vi udrette?

Proces

Godkendelse af

Facilitator: Kathrina Kjærsgaard
Referent: Gitte Cannon
Afbud: Inge Christensen, Inge-Marie Lyngs,
Randi Korné

Tid

Beslutning og hvem gør hvad?

2

Dagsordenen er godkendt.

10

C-skolen har afholdt juleklippedag,

dagsorden
2.

Elevrådet

Nyt fra elevrådet

Repræsentanterne
orienterer

hvor musical-valgholdet optrådte
med årets forestilling.
Nogle af de elever som ikke er en
del af årets musical synes at
koncentrationen daler meget de
timer, hvor musical-eleverne er
væk. Løsningen kan måske være
en form for temauge.

3.
4.

Kathrina K. måtte desværre melde

Skole og Forældres
årsmøde 23.-24./11

Høre nyt fra
forældreorganisationen

Høring på ny

Tilkendegive, om

CA orienterer om

takstbetaling 10.kl./

skolebestyrelsen vil afgive

forslaget og de

2 bilag vedhæftet

høringssvar.

økonomiske

afbud til årsmødet.

konsekvenser

10

Skolebestyrelsen udtaler sig ikke.

5.

6.

SFO

Personale

En gruppe forældre kunne
godt tænke sig at få en dialog
omkring SFO'en.
De har lavet deres egen lille
spørgeskemaundersøgelse
blandt de forældre på 1.
årgang, som har børn i SFO'en.

Orienteres om sygdom,

Miriam har gruppens
oplæg og resultatet af
spørgeskemaundersøgel
sen med til
skolebestyrelsesmødet
den 11/12, hvor hun vil
fremlægge det for
resten af bestyrelsen.

45

Mette Poulsen (SFO leder)

Ledelsen orienterer

10

Ledelsen orienterer bestyrelsen.

https://amtsavisen.dk/ind
land/Folkeskoler-ringerpaa-hos-nyeskolestartere/artikel/4171
93

15

Emnet tages op ved et temamøde i

deltager.
SFO’ens forældreråd behandler
henvendelsen til skolebestyrelsen
ved næste møde. Skolebestyrelsen
følger op på forældrerådets forslag
til handling.

forældretilfredshedsundersøgelsen, fodboldlinje,
deltagelse i kommunalt tilbud
om eliteidræt, vikarsituation
m.m.
7.

Forældre ringer på

Kort indledende drøftelse af,

hos skolestartere/

hvordan vi dels kan undgå

Bilag

udsivning til fri- og
privatskoler fra såvel
skolestart som efter 6. klasse.

8.

Evt.

januar 2019.

10

Næste møde den 16/1 2019
Høringssvar uddannelsespolitik
TEMA; førskolegruppen/BOBLEN,
souschef SFO og afdelingsleder
skolen er inviteret.

CA sender spørgsmål fra
bestyrelsen til ”gæsterne”, så de
har en ramme at tale ind i.

