04.02.2016

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
04.02.2016 kl. 17.00 til kl. 19.30 – Fælleslærerværelset –

Referat
Kl. 17.00 PA
939.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
Dagsorden godkendt.

Kl. 17.05 PA/CR
940.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
Intet nyt.

Kl. 17.15 PA/CR
941.
Besøg af Skovby Mosegaards bestyrelse
Skovby Mosegaard er pr. 1. februar lagt ind under Skovbyskolen. Vi får besøg af Mosens nuværende bestyrelse til en snak om det fremtidige samarbejde.
 Det kunne være en god ide at udarbejde et kommissorium omhandlende arbejdet i
forældrerådene for sfo1 og sfo2(Mosen).
 Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af forældrerepræsentanter fra Sfo1, Sfo2
samt Per Andersen, Christian Rotbøl og Pauli Nordberg.

Kl. 17.45 CR
942.
Kvalitetsrapport 2014/2015
Kvalitetsrapporten er udkommet og skal kommenteres. Ledelsen laver en kort gennemgang
med udvalgte nedslag.
Rapporten vedlægges som bilag
 Kvalitetsrapporten blev gennemgået.
 Per Andersen udarbejder et udkast til Skolebestyrelsens udtalelse.

Kl. 18.00 CR
943.
Kontrakt 2016
Kontrakten for 2016 er godkendt og gennemgås
Kontrakt 2016 vedlagt som bilag
 Kontrakten blev gennemgået.
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Kl. 18.15 KS
944.
Regnskab 2015
Årsregnskabet er afsluttet og gennemgås.
 Det samlede resultat for Skovbyskolen giver et plus, som er overført til understøttelse af
den pædagogiske udvikling af skolen.

Kl. 18.30 PA
945.
Princip vedr. antimobning
Tilrettet fra sidste møde. Godkendes og underskrives.
Se bilag
 Princippet blev godkendt og underskrevet.

Kl. 18.35 PA
946.
Orientering fra mandagens møde om ledelsesøkonomi?
 Orientering givet. Det kommunalt nedsatte arbejdsgruppe kommer med en anbefaling i løbet af foråret.

Kl. 18.50 PA
947.
Årsmøde og valg
Som tidligere skrevet ud kommer Johannes Andersen og holder oplæg. Sidste nyt og evt.
ændringer?
 Dagsorden for årsmødet og oplæg ligger på ForældreIntra.
 Tidsplan for valget rundsendes.

Kl. 19.00
947.
Meddelelser
 Skolen får fredag d. 5/2 besøg at folkene bag Visible Learning uddannelsesforløbet.
 Der er ansat en barselsvikar til en pædagogstilling
 Uge 17 bliver en fælles emneuge for hele Galten-Skovby med fokus på trivsel/antimobning.
 Skoleindskrivningen er nu slut. Der er pt. 64 indskrevne elever.

Kl. 19.10
948.
Eventuelt

Skovbyskolen, den 04.02.2016
Med venlig hilsen

Per Andersen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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