Dagsorden skolebestyrelsesmøde
12. April 2016 kl.1900
Tilstede:
Afbud:
Ikke tilstede:
Obs : ”kursivskrift er citat fra skolebestyrelsesreferater”

1.

Godkendelse af referat.

2.

Opfølgning fra sidste møde.

3.

Elevrådet

4.

Meddelelser
A. Skolens leder:

B. Skolebestyrelsesformanden/arbejdsgrupper

C. Medarbejderudvalg
.

D. Afdelingerne.

E. Skolefritidsordningen

5.
Arbejdsgrupper Opfølgning og status på arbejdet.

orientering

-Oplægget blev drøftet. Tilføjelser og spørgsmål sendes skriftligt til Jesper.
Tages op på næste møde.
nr. 1 – mobning Kurt M. Anne, Thomas Hein og Mona Møller
-Nye principper for mobning er under udarbejdelse. Fremlægges snarest i
SB.
nr. 2 – rusmidler Kurt N, Thea, Laura (elev) og Hans Jørgen Hansen.
Tovholder er Kurt N.
-Gruppen fremlægger et forslag på næste SB-møde
nr. 3 – kostpolitik Jesper, Michael, Tove Hansen, Karina Folmer, Nichlas
(elev) og Ulla Damgård Pedersen. Tovholder er Jesper.

6.

Skolereformen

drøftelse/orientering/Vedtagelse

Fast punkt på dagsordenen
7.
Skolens økonomi

orientering/drøftelse

Skolens ledelse opdaterer vedrørende skolens økonomi

8.
Valg til skolebestyrelsen

orientering

a) Resultatet af valgmødet.
Der var kun en forældre der udover bestyrelse m.m der deltog i mødet.
Mette Egehovedvej (den ny campingspladsbestyrer-inde) hun vil gerne
ind i bestyrelsen. Jesper der er på genvalg, er endnu ikke afklaret.
b) Hvad gør vi nu.

9.

Landbetjente forlader Ærø

Vedtagelse.

Ifølge dagspressen vil der ændres på den nu værende politistruktur på Ærø,
eventuelt med afskaffelse af landbetjente i den nuværende form. Politiet på Ærø

er en vigtig brik i det forebyggende arbejde på Ærø vedrørende kriminalitet og
rusmiddelmisbrug. Det er derfor vigtigt at den nye struktur ikke forringer det
forebyggende arbejde der pt foregår på Ærø, blandt andet I SSP-samarbejdet.
Det foreslås at skolebestyrelsen offentlig udtrykker en bekymring for dette;
eventuelt ved henvendelse til Fyns Politi, Lokal politikere og dagspresse.

10.

Årsmødet

vedtagelse

Planlægning af skolebestyrelsens årsmøde
Opfølgning fra sidste møde
a) Datofastsættelse for mødet
-Tirsdag d. 26/4 kl. 19.00
-Kurt N. snakker med Michael om at invitere en foredragsholder,
evt. Mette Barslund

11.

Skolens lektiepolitik

drøftelse

-Skolens lektiepolitik skal tages op på næste møde.
Bilag til mødet : principper for lektiestøtte og hjemmearbejde på Marstal Skole

12.

Næste møde

13.

Personsager

