Dagsorden Skolebestyrelsesmøde
Marstal Skole
Torsdag den 14. september
Kl.1900 -2100
OBS: Valgmøde (suppleringsvalg 1830-1900)
Til stede:
Afbud: Mette Nilson
Ikke tilstede:

1.

Valg af ordstyrer:

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde:

3.

Opfølgning fra sidste møde:


Herunder status på SFO

4.

Elevrådet :


5.

Meddelelser / Orienteringer
A. Skolens leder:
B. Skolebestyrelsesformanden:
C. Medarbejderudvalg:
D. Afdelingerne:
E. Skolefritidsordningen:

6.

Legepatrulje:

Drøftelse og orientering

Rie og Lizanne inviteres for at fortælle om legepatruljen og en drøftelse af
indholdet, aldersgrupper mv.

7.

Skolens økonomi:

Orientering

8.

Opfølgning vedrørende A.P. Møller projektet:

Orientering

Høring vedr. budget 2018-2021

Drøftelse

9.
Budgetmateriale er vedlagt.
Ledelsen udarbejder høringssvar som udsendes til skolebestyrelsen 13/9.
Forslag drøftes på mødes og tilrettes. Høringsfrist er 15/9.
Skabe – lockers

Drøftelse

10.
Opfølgning på pkt. fra skolebestyrelsesmøde december 2015. Dette på
baggrund af forældrehenvendelse.
Skolen redegør på mødet for økonomi i et sådant forslag m.m.
Referat fra møde december 2015:
Udlejningsskabe

Orientering/ eventuel

1) Er det rigtigt at leje skabe ud til elever -Enighed om, at det bør være en
opgave skolen skal løfte. Ingen brugerbetaling. Tiden er til, at eleverne
medbringer egne bærbare m.m., og der skal være et aflåseligt skab til de,
der har et behov.(Oprindeligt et ønske fra forældre i overbygningen)

Forslag fra forælder vedr. innovation/iværksætteri/selvstændig Drøftelse
11.
Mail er vedlagt til bestyrelsen

12.

Årshjul og mødeindhold/-struktur:

Drøftelse

Drøftelse af årshjul
- Temaer for skoleåret 2017/18
Mødeindhold
- I skoleåret 2016/17 var der ofte mange punkter på dagsordenen, hvilket i
nogle tilfælde hindrede en nødvendig og grundig drøftelse af disse.
- Drøftelse af mødestruktur
Det blev aftalt, at Indholdet færdiggøres på dette SB-møde.
Foreløbige input årshjul:











13.

Forslag om genindførelse af ”den første halve time” som
dagsordenspunkt. Dette med mulighed for besøg af afdelinger,
lærere m.v. med fokus på særlige temaer.
Møde med det omgivende samfund. Hvad skal vi følge op på i
forhold til sidste møde?
SB ønskes inddraget i prioriteringsdebatten.
Optakt og forberedelse til dialogmøder.
Skoledagens organisering
Trivselsdag
Lektiepolitik
10. klasse promovering

Arbejdsgrupper - Status på grupperne og planlægning af år 2017/18
Drøftelse
nr. 1 – mobning
Kurt Mogensen., Anne Haase, Mette Nilson og Mona Møller. Tovholder Kurt
Mogensen.

-Principperne skal omskrives af Anne Haase og er indtil videre under
bearbejdning.

nr. 2 – Rusmidler
Knud Borck, Christian Kjems,
-Gruppen genetableres efter sommerferien.
nr. 3 – Mad og måltid
Jesper Christensen, Michael Christensen, Tove Hansen, Karina Folmer, Siw
Falkenberg. Ulla Damgård Pedersen. Tovholder er Michael Christensen

14.

Eventuelt:

15.

Næste møde:
Torsdag d. 04/10.

16.

Personsager:

