Skolebestyrelsesmøde – TIM
Beslutningsprotokol

‾

Mødedeltagere:

SKOLE

BA, HM, MB, AS, ML, WF, LS, CN, HE, JJ og Celine fra
elevrådet

Mødedato og tid: Tirsdag den 15. januar 2019 kl. 19 - 21
Bemærkninger:
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Siden sidst – herunder meddelelser fra
a) formand
b) elevråd
 Er i gang med at arrangere netparty
c) kontoret
 På næste møde skal vi drøfte børne- og
familiepolitikken. Bilag hertil
medsendes denne beslutningsprotokol
d) SFO og klub
 Ændrede åbningstider i klubben- lukker
16.15 mandag til torsdag og fredag
15.30
e) andre
 Ungdomsklubben har vundet kr.
10.000,- i en konkurrence arrangeret af
Guld & Rod
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Regnskab 2018 – budget 2019
Tina præsenterede regnskab og budget som bestyrelsen tog til
efterretning. Der er budgetopfølgning på mødet i juni
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Status på
 Byggeri
 Sikker skolevej
Niras er nu hyret til at styre processen omkring udvælgelse af en
totalrådgiver. Herefter skal der udskrives arkitektkonkurrence.
Mht. tidsplanen, så er målet stadig at ibrugtagning kan finde sted
i august 2020.
JJ har haft møde med Land, By og Kultur vedr. bekymring
omkring den tunge og hurtige trafik på Hovedgaden. L,B og K
starter med at lave en trafikmåling som foretages i disse dage.
På baggrund heraf tages der stilling til evt. andre tiltag.
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Siden sidst – herunder meddelelser fra
Principper – udvælgelse af områder vi vil have lavet
principper på
Vi skal arbejde med principper på flg områder:
 Undervisningens organisering
 Skole/hjemsamarbejdet herunder henholdsvis forældrenes
og skolens ansvar i dette samarbejde
 Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af
undervisningen
 Organisering af det pædagogiske arbejde
 Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, herunder
lejrskole, praktik mm.
 SFO
 Åben skole
 Understøttende undervisning
 Klassedannelse / holddannelse
Vi arbejder med 3 principper på hvert af den kommende SBmøder. JJ laver udkast.
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Årshjul for skolebestyrelsens arbejde
JJ præsenterede udkast til årshjul, som vi vil ajourføre
kontinuerligt
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Praksisfaglighed i folkeskolen
JJ orienterede om praksisfaglighed i folkeskolen, 4 praktiske toårige valgfag for 7. og 8. klasse med eksamen. /. Klasserne skal
starte på denne ordning i kommende skoleår. Der arbejdes pt på
tværs af kommunens overbygningsskoler med hensyn til
etablering af disse tilbud. Det forventes, at udbuddet sker i
samarbejde med erhvervsskolen og andre interessenter med
baggrund i ”åben skole”
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Eventuelt
Der blev kort drøftet skolens holdning til afholdelse af blå
mandag for konfirmanderne. AS tager kontakt til forældrerådene
omkring en fælles løsning

