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

1.

Dato og sted: 16. januar 2019 18.30 -20.30 i møderum 1+2

Hvad skal vi udrette?

Proces

Godkendelse af

Facilitator: Carsten F. Andersen
Referent: Gitte Cannon
Afbud: elevrepræsentanterne, Miriam, Randi

Tid

Beslutning og hvem gør hvad?

2

Dagsordenen er godkendt

dagsorden
2.

Boblegruppe -

Anja, souschef i SFO og

Anja og Lars orienterer.

60

Førskolegruppen

pæd. afdelingsleder Lars

Mulighed for spørgsmål

Hansen orienterer om

og fælles drøftelse.

arbejdet med de

Herunder; kan vi være

alleryngste elever.

endnu mere aktive for at

CA placerer video med

få flere distriktsbørn til

præsentation af Boblen på skolens

at vælge

hjemmeside.

Assentoftskolen?

Anja og Lars orienterede om

https://amtsavisen.dk/indland/Folkeskolerringer-paa-hos-nyeskolestartere/artikel/417193

aktiviteterne i boblen og
overgangen mellem daginstitution
og skole.

15

3.

Høringssvar
uddannelsespolitik
(bilag udsendt for
snart længe siden)

Randers Kommune har
sendt et forslag til
uddannelsespolitik i høring
– vi skal afgive høringssvar.

Udarbejdelse af

15

høringssvar – drøfte om

Bestyrelsen udarbejdede et
høringssvar.

vi skal lave et fælles svar
med skolens MEDudvalg?

4.

Siden sidst - ledelsen
orienterer, bl.a. om
DM i skolehåndbold,
skolevalg, udvidet
skole-hjemsamarbejde,
Forældretilfredshedsundersøgelse m.m.

Ledelsen orienterer –

15

CA orienterer

mulighed for spørgsmål og

Der nedsættes et ad hoc udvalg

kort drøftelse.

(Henrik, Kathrina og Helle) som
gennemgår
forældretilfredshedsundersøgelsen.

5.

Åbne svar fra
Forældretilfredshedsundersøgelsen,

Kathrina og CA har
modtaget svarene på disse
og vil fremlægge disse
tematisk).

Fremlæggelse, mulighed

15

Der er 10 gennemgående temaer:

for spørgsmål og fælles

Kantinen

drøftelse

Kontakt til og information fra
ledelsen
Læringsniveau og fagligt niveau
Forældremøder
SFO
Trivsel
Skole/hjem samtaler
Kontakt til lærerne
Informationsniveau
Udearealer og trafik (kommentarer
hertil er sendt videre til
forvaltningen)

6.

Personale

Orienteres om ansættelser

Ledelsen orienterer

10

CA orienterer

Drøftelse og beslutning

5

Taget til efterretning

på vej, sygdom,
vikarsituation, 1. års
studerende, eliteidræt
m.m.
7.

Skolekalender de

Godkende eller komme

næste to år

med ændringsforslag

8.
9.

Forældrehenvendelse

Høre kort tilbagemelding

Helle Arvesen orienterer

5

Bestyrelsen tager orienteringen til

om SFO

fra mødet i går den 15/1.

efterretning.

Evt.

Opdatering på

Næste møde den 19/2 18.30

trafiksikkerhed

Her foreligger resultaterne af den
samlede forældretilfredshedsundersøgelse, som skal drøftes.
Politiet har været på
Assentoftskolen to gange.

