20.08.2015

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
20.08.2015 kl. 17.00 til kl. 19.30 – Fælleslærerværelset –
Referat
Kl. 17.00 RC
888.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.

Kl. 17.05 RC/CR
889.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
- Der er valgt nye repræsentanter til elevrådet, og de har afholdt deres første møde.

Kl. 17.15
890.
Skoleopstart
Hvordan er skolen kommet i gang?
Status på lektiehjælp faglig fordybelse
- vi er kommet rigtig godt fra start, og skolen er stadig i vækst.
- lektiecafe og faglig fordybelse er nu obligatorisk og kan fremadrette placeres fleksibelt i
skemaerne.

Kl.
891.
Prøveresultater
Gennemgang af årets eksamensresultater.
prøveafviklingen af de skriftlige afgangsprøver var desværre ramt af bøvl, som ikke omhandlede skolens afvikling, men uvm’s måde at fremsende og udrulle opgaverne på.
- Afgangseleverne klarede sig særligt godt i de mundtlige prøver.

Kl.
892.
Årshjulet – Diskussions- og evt. beslutningspunkt
Hvordan ser årshjulet ud?
Forslag og input til årshjulet i det kommende år?
- Se bilag
- skolens Visible Learning coaches kommer forbi og fortæller om deres arbejde på skolen.
- valg

Kl.
893.
Høringsvar vedr. ændringer i klubberne
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20.08.2015
Byrådet vedtog den 24. juni 2015, at det forslag, der foreligger til ændringer i klubber og skolerne på baggrund af skolereformen, skal sendes i høring hos de berørte parter. Det betyder
at vi anmodes om at drøfte forslaget og fremsende høringssvar til byrådet.
Vi skal diskuterer det medsendte forslag til høringssvar.
- Se bilag
- oplæg til høringssvaret blev gennemgået og debatteret. Det rettes til og rundsendes inden
det afleveres til Undervisning og børneudvalget.

Kl.
894.
Skolebestyrelsesvalg
Som en konsekvens af at vi valgte at lave forskudte valg skal vi i dette skoleår have nyt valg
Hvem er på valg?
Hvordan og hvorledes?
- marts/april. Rikke, Lene og Henrik er på valg.

Kl.
895.
Meddelelser
- Galten – Skovby arrangementet afvikles den. 28. august efter samme skabelon som sidste
år med aktiviteter på Klank og efterfølgende koncert mm. i Galten midtby.
- Skole og forældre afholder årsmøde 20. september.

Kl. 19.20
896.
Eventuelt

Skovbyskolen, den 20.08.2015
Med venlig hilsen
Rikke Christiansen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder

2/2

