Skolebestyrelsesmøde – TIM
Beslutningsprotokol

SKOLE

+-

Mødedeltagere:

Britt Andbæk Andersen (BA), Hilde-Kristin Reed
Mogensen (HM), Martin Meyhoff Bendtsen (MB),
Rikke Præsius (RP), Winnie Fly (WF), Anette Sand
Skaderis (AS), Marianne Ø. Lodberg (ML), Jytte
Rahbek (JR), Line Sckerl (LS), Henrik Ellersgaard
(HE), Jan Jensen (JJ)

Mødedato og tid: Tirsdag den 14. august 2018 kl. 19.00 – 21.00
‾

Bemærkninger:

39/18

Præsentation
Den nye skolebestyrelses medlemmer præsenterede sig for
hinanden

40/18

Konstituering af den nye skolebestyrelse
Den nye skolebestyrelse konstituerede sig med Britt Andbæk
Andersen som formand og Rikke Præsius som næstformand

41/18

Mødekalender 2018/19
Flg. datoer i skoleåret 2018-19 afholdes ordinære
skolebestyrelsesmøder i tidsrummet 19.00-21.00, med mindre
andet fremgår af den fremsendte dagsorden:
14/8 – 24/9 – 24/10 – 3/12 – 15/1 – 20/2 – 21/3 – 24/4 – 14/5
– 13/6

42/18

Udpegning af skolebestyrelsens repræsentanter i de
forskellige klasser:
 0. kl. - Britt Andbæk Andersen
 1. kl. - Hilde-Kristin Reed Mogensen
 2. kl. - Rikke Præsius
 3. kl. - Marianne Ø. Lodberg
 4. kl. - Martin Meyhoff Bendtsen
 5. kl. - Winnie Fly
 6. kl. - Rikke Præsius
 7a - Anette Sand Skaderis
 7b - Anette Sand Skaderis
 8a – Marianne Ø. Lodberg
 8b – Marianne Ø. Lodberg
 9. kl. – Winnie Fly
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Præsentation
Den nye skolebestyrelses medlemmer præsenterede sig for
hinanden
Legegrupper 2018/19 – konkret planlægning, hvem gør
hvad?
I 0. kl. deltager Britt og Rikke og introducerer ”legegrupper” for
forældrene. Herefter laver MA og JJ den praktiske planlægning
sammen med forældrene. Der bliver 3 legegrupper i klassen, og i
hver gruppe bliver en forælder udnævnt som tovholder.
I de øvrige klasser på lillegangen sættes ”legegrupper” på
dagsordenen og forældrene tager stilling til om, og i hvilken
udstrækning man vil praktisere ”legegrupper”

44/18

Forventninger til kommende skoleårs bestyrelsesarbejde
 Udfærdige princip omkring anvendelse af elevernes private
devices i skoletiden
 Gå-bånd og Læse-bånd fremover – har vi råd, har vi råd til
at lade være?
 Lektiecafe

45/18

Eventuelt
 Vi skal huske at fortælle, at alle forældre, der ønsker at
besøge skolen på første dag efter ferien, selvfølgelig er
velkomne. Skrives evt. ind i skolefolderen
 Der afholdes kursus for de nye skolebestyrelser torsdag
den 25. oktober 2018 kl. 17-21. Tilmelding til JJ senest 22.
oktober (BA, MB, HM og JJ er foreløbig tilmeldt)
 Pernille Kjær deltager i forældremødet i udskoling med
henblik på at få lavet en klub for 8. og 9. klasserne i
vinterhalvåret
På næste møde drøftes det nye tiltag omkring fraværsregistrering

