Skolebestyrelsesmøde – TIM
Beslutningsprotokol

‾

Mødedeltagere:

SKOLE

AS-HM-BA-WF-CN-LS-HE-JJ og Celine fra elevrådet

Mødedato og tid: Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19 - 21
Bemærkninger:

13/19

Siden sidst – herunder meddelelser fra
a) formand
Britt foreslog, at vi med baggrund i
kommende trivselsundersøgelse blandt
eleverne drøftede ”varieret undervisning”
b) elevråd
Elevrådet har besluttet at fortsætte sponsorstøtten til et skoleforløb for et barn i Afrika
c) kontoret
I øjeblikket arbejdes der med: planlægning af
kommende skoleår, praksisfaglighed (valgfag
med eksamen) og kommunale besparelser
d) SFO og klub
Forældrekaffe onsdag den 27. marts
3. Klasse på besøg i klubben torsdag den 28.
marts
e) andre
Ingen
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Planlægning af kommende skoleår – status
I kommende skoleåre reduceres det ugentlige lektionstal med 3
på hver årgang i indskolingen. Endvidere er der mulighed for at
anvende §16b i op til 2 lektioner pr klasse på mellemtrinnet og i
udskolingen uden angivelse af en speciel grund. Det er dog
begrænset, i hvor stor udstrækning lærere og elever ønsker at
benytte muligheden, da alle er glade for anvendelsen af USUtimer til lektiecafe. Det er svært at få ressourcerne til at slå til i
kommende skoleår, da vi med samme bemanding skal undervise
yderligere én klasse (vi får to 9’ende klasser). Som
forsøgsordning fjernes gå-båndet. Læsebåndet bibeholdes i
perioden efterårsferien-påskeferien.
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Godkendelse af time- og fagfordelingsplan
Time- og fagfordelingsplan godkendt

Ringkøbing - Skjern Kommune

www.rksk.dk
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Siden sidst – herunder meddelelser fra
Arbejde med flg. principper:
 Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af
undervisningen
 Lejrskole og skolerejser
 Valgfag
På baggrund af drøftelsen indskriver JJ kommentarerne og
fremsender de reviderede forslag til SB’s medlemmer for
yderligere finpudsning
Eventuelt
 På et af de kommende møder skal vi drøfte kostpolitik
 LS fremsatte ønske om at SB-mødet den 24. april ændres
til den 25. april. Ønsket efterkommet, så næste møde i
SB er den 25. april

