Dagsorden for skolebestyrelsesmøde
15. December 2015
Starter kl. 1800 med smørrebrød !!!.
Husk at melde fra !!!!
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.

Udlejningsskabe

Orientering/ eventuel

1) Er det rigtigt at leje skabe ud til elever
6.

Ny skema struktur

Præsentation/ orientering

Skolens leder orienterer on en eventuelt ny skema struktur
Bilag : Udkast til ny skemastruktur (vedhæftet)

7.

Skolereformen.

Til drøftelse

Fast punkt på dagsordenen.

8.

Kontaktforældremøde

Til drøftelse

Opfølgning på kontaktforældremødet.
a) Her og nu ting der skal følges op på
b) Noget der skal følges op på længere sigt
c) Kontakt forældre i forbindelse med arbejdsgrupper
Bilag 1 : Referat fra kontaktforældremøde (vedhæftet)
9.

Fokuspunkter

Til drøftelse/beslutning

Fra sidste møde.
Rækkefølgen blev:
1) Dannelse af arbejdsgrupper, der så kan suppleres af kontaktforældre.
Der laves arbejdsgrupper til de tre første punkter
Tovholder til nr. 1 - mobning blev: Michael og Kurt M
Tovholder til nr. 2 - rusmidler blev: Kurt N og Thea
Tovholder til nr. 3 - kostpolitik blev: Anne og Jesper
Elevrådet kommer med deltagere på næste møde
2) Aftale om arbejdsformen.
Vi skal videre med arbejdet !
1) Dannelse af de enkelte arbejdsgrupper med kontaktforældre
2) Hvad forventer skolebestyrelsen skal være resultatet af arbejdet i
grupperne

10.
.

Skolereformen.
Fast punkt på dagsordenen.

Til drøftelse

11.

Udkast til Kvalitetsrapport 2015/2016

orientering/drøftelse

Følgende modtaget fra Skolens ledelse.
Hermed fremsendes den foreløbige kvalitetsrapport for 2015. Den skal være færdig i foråret, og
den mangler et skriv fra skolebestyrelsen og lidt på sammenfatningen. Jeg vil gerne, hvis du vil
tage det med på møde. Skolebestyrelsen er ikke forpligtiget til at komme med noget, men I har
mulighed for det. Lars og jeg laver den endelige sammenfatning og Jes Jørgensen giver også
sine indput. Han vil så i sidste ende frembære rapporten for KSU.

På baggrunde af ovenstående drøftes kvalitets rapporten
Bilag 2 : Kvalitetsrapporten (vedhæftet)

12.

Skolens økonomi
Skolens leder orienterer om skolens økonomi

13.
Eventuelt
14.
Næste møde

15.
Personsager

orientering

