Der indkaldes til møde i skolebestyrelsen for Holmsland Skole
Onsdag den 30. marts 2016 kl. 18.30 i Lærerværelset
Til stede og fraværende: Dorit, Gitte og Jens med afbud
Referent: Hans Ole Lange
Punkt
nr.
1.

2

3

4

5

Dagsorden

Referat/beslutning

Godkendelse af
- dagsorden
- referat
Nyt fra Elevrådet

- Dagsorden godkendt med ekstra punkt 8.
- Referat fra 23. februar underskrives næste gang pga. IT-problemer.
Referater skal underskrives.
Mikkel og Aksel fortæller om motionsdag med fællesspisning på
gangen på tværs af klasserne. ”Ugly Hair” dag var sjov.
Nisseløb i december var en stor succes, som godt kan gentages.
Den 21. april: Sæbekasseløb.
Planer for fremtiden: Fælles cykeltur med picnic til Hindø engang i
foråret.
Ideer opstår ved samtaler i elevrådet og ved forslag i forslagskassen.
Elevrådet vil komme rundt i klasserne for at få forslag.
Kommende aktiviteter: Lejrtur til Jegum, udflugt i støbeskeen.
Orientering om planlægning af ferieperioder. Der arbejdes med et
digitalt tilmeldingssystem.
”Mål og indholdsbeskrivelse” er præsenteret foreløbigt og skal
behandles endeligt og underskrives ved næste møde.
- Dorthe fortæller om proces for registrering af kommunens
ejendomsmasse.
- Orientering om årshjul skubbes til næste gang.

Nyt fra SFO v. Marianne
Herunder emnet ”Mål
og. Indholdsbeskrivelse”
– se hjemmesiden
under SFO
Nyt fra Skolebestyrelses
formand – herunder
- ejendoms
administration
- årshjul
- opsamling fra sidst
Nyt fra Skoleleder
 Personale
 Elever
 Andet herunder
Alkohol politik,
Familie bank,
Hefter fra "Skole og
forældre”

Ang. Personale
- Der lægges et månedligt ledermøde for skole, Børnehus og SFO.
- Første MED-møde afholdt for Holmsland Helhed med
arbejdsmiljørepræsentant, repræsentanter for Børnehus og SFO,
teknisk personale samt ledelse.
- MUS-samtaler påbegyndt.
- Erik Dideriksen ansat indtil 1/7
- Fysisk APV gennemført
Ang. Elever
- National undersøgelse for klassetrivsel er gennemført.
- 09 børn tilmeldt 0. klasse efter sommerferien
- Sundhedsuge i uge 17
Ang. Andet
- Principper for udlån af skolens bygninger skal gennemgås.
- Orientering om Familiebank

- Forslag til alkoholpolitik vedtaget.
- Hæfte vedr. Samarbejde mellem Skole og Hjem uddelt til drøftelse
på næste
6

Skolebestyrelses valg
- Evaluering af møde
med Mette With
Hagensen
- status PT
- Praktisk planlægning af
mødet den 20. april

Foreløbig tidsplan for den 20/4
17.30 – 18.30 – Fællesspisning
18.30: Børn i Gymnastiksal. Elever fra 6. klasse og
skolebestyrelsesmedlemmer.
Kan 3. klasse vise Billeder fra kirken?
Oplæg ved Dorthe.
Oplæg ved skolebestyrelsen og opstilling se dagsorden på
hjemmesiden.
Yderligere praktiske tiltag efter tilmelding den 15/4. Gitte er
tovholder blandt de forældrevalgte.
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Indkomne emner
(emner skal rundsendes
til de øvrige
medlemmer af SB inden
den 23.3.)
- Sommerfest
Procedure vedr.
dagsorden
Evt.

- Der holdes ikke en decideret sommerfest, men det blev drøftet at
sende indbydelser ud til hjemmene vedr. særlige skoledage
(sæbekasseløb, sidste skoledag el. lign.) Det drøftes at lave en
opstartsfest efter sommerferien og julefrokost kun for forældre.
- Elev nr. 100 markeres evt. 30. maj. Bosætningsudvalget kan
kontaktes.
Dagsorden udformes af formand og skoleleder. Forslag sendes til
dem. Der laves evt. senere et åbent forslagsdokument.
27. april: Kursusdag for Holmsland Helhed i Kloster Børnehave om
børn og tablets ved Minea Neigaard.
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