SKOLEBESTYRELSESMØDE

Den 23.2.2016 kl. 17.00-18.00

Mødedeltagere: Forældrevalgte: Jens Bøndergaard, Ole Lange, Dorit Hansen, Bettina Tvistholm, Torben Mortensen,
Gitte Højbjerg, Nina Aarup Medarbejderrepræsentanter: Heidi Sandholm, Lars Husted Elevrepræsentanter: ej mødt
Afbud fra: Jens Bøndergaard
Vi savnede:
Referent: Dorthe Thomsen

Punkt nr.

Dagsorden

referat / beslutning

Første skb-møde
sammen med DT derfor:
(og derfor er

Præsentationsrunde af medlemmerne i bestyrelsen.

dagsordenen også en:
"hvad-arbejder-vi-meddagsorden")
Godkendelse af
1

referat.

2

Elevrådet orienterer.

Referatet er godkendt.
Ole sender til DT som skal rette datoen.

Dorthe taler med Lisbeth og Bettina om at elevrådsrepræsentanter er velsete til
møderne.
SKB-valg: Hvem er på valg? Og hvornår skal vi afholde valget?? Og hvordan??
På valg er Ole, Dorit og Torben. Torben modtager genvalg.
Dorthe undersøger hvornår valget skal være afsluttet.
De forældrevalgte organiserer opstillingsmødet, som foregår den 20. april i form af
Fællesspisning for alle, der medbringer retter til fælles buffet.
Orientering ved Dorthe, Marianne og Anny.
Gitte laver indbydelse når Dorthe bekræfter de officielle datoer
Nina laver slideshow om hverdagen.
Dorit tager kontakt til elevrådet om "børnepasning" under selve mødet.

3

SKB- formand
Tavshedspligt – en understregning af denne pligt! Både under og efter at have
siddet i SB.
Skal der være en fælles bestyrelse for ”helheden”? - det er ikke aktuelt nu - men
måske om nogle år. Det ville give god mening med et par fælles datoer i
planlægningen af mødedatoer, så muligheden for et fælles møde foreligger.
Alkoholpolitik - næste møde
Ejendomsadministration - næste møde

4

SFO orienterer
Skoleleder orienterer:

Ingenting til orientering.
1.

Personalesager

5
Opsamling fra sidste møde

Der forsøges forskellige modeller til løsning af rengøringsopgaven. Forenede
Rengøring varetager opgaven måneden ud.
Orientering om lærersituationen med vikarer som stopper, når Kristine Backs
vender tilbage fra barsel - medio marts.
2.

Der afholdes MUS-samtaler i løbet af marts/april måned.

3.

Orientering om fælles ledermøder i "Holmsland Helhed"

4.

Elevsager

5.

Andet

Er det nyt i forhold til flg fokusområder??

6

Orientering vedr.
fokusområder
2015/2016

Forældrebank - Gitte og Betiina
Musikskolen flyttes til Skolen – Ole og Jens
Principper for lejrskole – Jens
Årsplaner/elevplaner – Nina
Procedure ved ind og udmeldelserne – Jens
Er der nyt i forhold til disse udvalg??
* Sommerfest - Nina - NYT: Skal vi have en i år? Hvem skal stå for den?
Lærertimer? Konceptet? Dato?
* Busplanudvalg – Betina

7

Udvalg i
skolebestyrelsen

* Sognebladet - Nina
* Facebook – Nina
* Personalepleje – Torben
* Trivselsudvalg – Torben og Betina
* Folkeskolernes samråd – Jens
* Brobygningsudvalg – Jens og Nina
* Skolefest for forældre – Torben og Betina

8
9

kl. 18.00

Fotografering af skb til
hjemmesiden - NSA
Eventuelt

Klargøring SKBarrangement

Hvert enkelt medlem skal fotografes til hjemmesiden
Emner til næste møde den 30. marts: Sommerfesten og kvalitetsrapport
alkoholpolitik

Borde, stole, kaffe/te, kage....

