Dagsorden skolebestyrelsesmøde
20. januar 2016 kl. 1900
Tilstede:
Afbud: Ingen.
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.

Skolereformen
Fast punkt på dagsorden.

Til drøftelse

6.

Fokuspunkter—arbejdsgrupper

til orientering

Opfølgning og status på arbejdet.
Fra sidste møde 15. december :
Vi skal videre med arbejdet!
1) Dannelse af de enkelte arbejdsgrupper med kontaktforældre
Tovholdere til nr. 1 – mobning blev: Kurt M. Anne, Thomas Hein
Tovholder til nr. 2 – rusmidler blev: Kurt N, Thea, Laura (elev)
Tovholder til nr. 3 – kostpolitik blev: Jesper, Michael, Tove Hansen,
Karina Folmer og Nichlas (elev)
-Lærerne tilbydes ligeledes at kunne melde sig på en arbejdsgruppe.
2) Hvad forventer skolebestyrelsen skal være resultatet af arbejdet i
grupperne?
-Arbejdet skal ende ud i nye principper for områderne. Arbejdet færdigt
14/3-16.

7.

Kvalitetsrapporten

til orientering/drøftelse

Orientering og drøftelse efter møde med kulturudvalget om kvalitetsrapporten
Skolebestyrelsen har til Kultur og Social Udvalget afgivet kommentar til
”Kvalitets rapport Marstal Skole Skoleåret 2014-2015”.
I den forbindelse er formanden fra skolebestyrelse samt skolens ledelse inviteret
til møde med KSU tirsdag den 19. Januar for at drøfte rapporten.

8.

Skolens økonomi

orientering/drøftelse

Skolens ledelse opdaterer vedrørende skolens økonomi

9.

Valg til skolebestyrelsen

Vedtagelse.

Planlægning af valg til skolebestyrelsen.
Fra møde den 11.08.2015 punkt 1 Konstituering
Der er valg i dette skoleår, forår 2016, og der er tre på valg. Kurt N, Jesper
og Kirsten R.
Lone Klausen ønsker at udtræde af skolebestyrelsen. Suppleant Thea de
Magos Jensen indtræder. Kirsten R. ønsker ligeledes at udtræde, såfremt der er
en suppleant til hendes post
a)
b)
c)
d)

10.

Hvem er på valg ?
Hvem ønsker at genopstille
Planlægning af valgkampagne.
Tidspunkter m.m. for afholdelse af valg

Møde med lokal samfundet.
Fastsættelse af dato samt dagsorden for møde med lokalsamfundet
Fra mødet 22.10.2015 Punkt 9 :
Planlægning af møde med lokalsamfundet.
1. Fastsættelse af dato for mødet
- 26/1-16 kl. 19.00
2. Vedtagelse af dagsorden for mødet
- Dagsorden udarbejdes på SB-mødet d. 20/1-16.

11.

Klassearrangementer

Drøftelse og vedtagelse

Fra mødet den 15.10.2015 punkt 13. eventuelt :
Eventuelt
-Ønske fra forældre om en principiel debat, omkring klassearrangementer, hvor
det koster 50,- kr. for forældrene at deltage. Tages op på næste møde

12.

Eventuelt

13.

Næste møde

14.

Personsager

