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Siden sidst – herunder meddelelser fra
a) formand
Ingen ændringer siden sidst fra RKSK’s
budgetkonference
b) elevråd
Intet
c) kontoret
AULA er oppe at køre, men der er en del
udfordringer, der arbejdes med
Vi kører med læsebånd ind til påskeferien og
har derfor fået nye ringetider og skemaer
d) SFO og klub
Julefrokost for elever i SFO’en afholdes den
29/11
Overnatning i klubben 1.-2./11.
Tilmelding til pasning i SFO’en mellem jul og
nytår er på trapperne
e) andre
MB træder ud af skolebestyrelse pr. 1.
januar. Skolebestyrelsen skal finde nyt
medlem til ”Sund Mad”.
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Fortsættelse af arbejdet med:
 Princip for etablering af klasseforældreråd/kontaktforældreråd (tilrettet udkast vedhæftet)
 Princip for oprettelse af klassekasser
 Retningslinjer for etablering af 7. klasser og fælles
aftaler på årgangene i udskolingen
De færdigbehandlede principper og retningslinjer
vedhæftes beslutningsprotokollen. Her ud over besluttede
skolebestyrelsen, at der etableres en fælles klassekasse for
8. klasserne i marts måned 2020, når den fælles skolebod
starter op. Det er op til forældrene i de respektive 8.
klasser at beslutte, hvordan og hvornår de vil afslutte de
nuværende klassekasser/ opsparinger
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Drøftelse af kønsopdelt/ikke-kønsopdelt
idrætsundervisning
Skolebestyrelsen har modtaget en henvendelse fra nogle
forældre, der undrer sig over kønsopdelt undervisning på nogle
af skolens idrætshold.
Konklusionen på drøftelsen er, at klasserne som udgangspunkt
undervises ikke-kønsopdelte. Klasserne undervises primært
sammen 2 og 2 og med 2 lærere på, en mand og en kvinde. Der
kan laves hold-delinger med baggrund i kompetencer,
aktivitetsvalg eller andet, og herunder kan der også laves
kønsopdelt undervisning, såfremt det giver mening i forhold til de
aktuelle læringsmål.
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Orientering om byggeri
JJ gav en status på byggeriet, herunder at der nu også er skabt
mulighed for at få lavet facaden hele vejen rundt om den hvide
bygning. Endvidere er der bevilget penge til toiletrenovering på
mellemgangen og lillegangen. Der afholdes møde først
kommende tirsdag, hvor der arbejdes med indretning af
faglokaler, og hvor der præsenteres plan for de 3 etaper i
byggeriet
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Eventuelt
MB foreslår, at der oprettes konti i regi af Støtteforeningen som
kan bruges til klassekasser. Skolebestyrelsen griber den gode
idé, og MB etablerer disse konti.

