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fra elevrådet

Mødedato og tid: Torsdag den 5. december 2019 kl. 18 - 21
Bemærkninger:

50/19

Vi indledte mødet kl. 18 med en let juleanretning

Siden sidst – herunder meddelelser fra
a) formand
Se pkt. 51/19
b) elevråd
Afholder julefrokost 6. dec. Med ca. 50
deltagere
c) kontoret
 6. kl. fik andenplads i Klar-Parat-Svar
 Faldende elevtal i skoleåret 2020/21
d) SFO og klub
 Mads Sand har fået andet job og holder
med udgangen af december
 Martins praktikperiode er slut
 Der har været afholdt julefrokost for
børnene med stort fremmøde
 I klubben har der været arrangement
med overnatning
 Forældrekaffe i SFO onsdag den 11.
dec.
e) andre
 Med MB’s udtrædelse af
skolebestyrelsen skal der findes nyt
medlem til støtteforeningen
 Støtteforeningen har oprettet 9 konti til
klassekasser
 Der oprettes konto til støtteforeningen

51/19

Nyt fra Folkeskolernes Samråd
BA og RP orienterede fra Folkeskolernes Samråd, hvor §17 stk. 4
udvalget nu er nedsat og påbegynder arbejdet med fremtidig
skolestruktur i Ringkøbing-Skjern kommune. Endvidere var ”nye
veje på det specialiserede område” blevet forelagt.
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Siden sidst – herunder meddelelser fra
Orientering om byggeri herunder plan for de 3 etaper
JJ gav status på byggeriet, herunder hvordan de 3 etaper skal
sikre, at vi stadig kan have plads til eleverne mens byggeriet står
på. Som det ser ud nu, startes byggeriet op omring påske 2020
og afsluttes omkring vinterferien 2021

53/19

AULA - status
AULA er under udvikling. Forældredelen ser lovende ud mens der
stadig er frustrationer på lærerdelen. Men der følges løbende op
med ændringer

54/19

Standpunktsorientering i 7. klasserne
Der er delte meninger om, hvordan vi fremover skal orientere
om 7. klasse-elevernes faglige udbytte og niveau. Karakterer må
først gives i 8. kl. Skolen kommer med forslag, som bygger på
det nuværende evalueringssystem i MeeBook og ikke bliver en
væsentlig større arbejdsbyrde for lærerne

55/19

Indsatsområde – kostpolitik
Punktet udsat til mødet i januar

56/19

Eventuelt
 Farvel til bestyrelsesmedlem Martin Bendtsen og tak for
indsatsen
 AS retter forespørgsel til eventuel afløser for MB i
Støtteforeningen
 På næste møde skal vi drøfte Kvalitetsrapporten
 CN opfordrede skolebestyrelsen til at sætte fokus på en
opgradering af den nedslidte skolegård

