Skolebestyrelsesmøde

Onsdag den 22/10-2014

Notat

Skolebestyrelsesmøde d. 22/10-2014
Stort frafald i dag. Ingen beslutningsdygtighed hvorfor vi i første omgang nøjedes med at
løbepunkterne igennem og beslutte hvilke punkter, som skulle overføres til næste møde.
Udviklingsplanen – både i forhold til faglige mål og kommunikation - er det eneste punkt, som
overføres til næste ordinære møde den 20. november 2014. De som var til stede besluttede at det
ikke ville være nødvendigt med et ekstraordinært møde inden 20/11 2014.
Elevrådet nåede kort at orientere omkring hvordan der arbejdes med vandtanke og forskønnelse
af klasserne. Specielt i forhold til sidstnævnte er gardiner et stort fokuspunkt. Man kan ikke se
hvad det står på tavlerne ordentligt i dag, når smart boardene benyttes. Gardinerne bestykker
simpelthen ikke nok for lyset.
•
•
•
•

Evaluering af skoleårets start.
Hvordan oplever I motion og bevægelse
Hvordan oplever I lektiehjælp og studietid
Længere skoledag i almindelighed

Disse spørgsmål skal elevrådet evaluere på ligesom vi vil holde et fyraftensmøde den 11/11 for
forældrerådene hvor de samme spørgsmål vil blive stillet.
Invitationer til fyraftensmødet udgår i nærkommende fremtid.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Bestyrelsens forretningsgang (bilag)
.. beslutning – behandles 20/11
3. Elevrådet
4. Anlægsprojekter
Beslutning om belægning mm.
Vi skal bruge de resterende penge fra kloakrenoveringen 2014..
RULL – kommer ikke i gang før primo 2016
5. Status på resten af skoleåret
..Klasseforældreråd – fyraftensmøde den 11/11 2014.
6. Årsplanlægning for skolebestyrelsesarbejdet
Planlægning og Idegenerering
Årsplanen (bilag)
7. Skolens udviklingsplan (bilag) - næste møde
fokus på faglighed, kommunikation
Orientering om baggrundsmateriale (bilag)
Opfølgning på Peters oplæg – hvad skal med i udviklingsplanen
8. Regnskabsopfølgning (bilag ønskeliste) – med på næste møde
skreven tekst vedlagt
9. Meddelelser
10. Eventuelt og næste møde
Der vil blive slået 3 barselsvikariater op primo november heraf en fædre orlov.
SFO forældreråd
Næste møde Torsdag den 20. november, kl. 17.00
Næste møde Mandag den 15. december, kl. 17.00
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