08.01.2015

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
08.01.2015 kl. 17.00 til kl. 19.30 – Fælleslærerværelset –
Referat
Kl. 17.00 RC
833.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
- Dagsorden godkendt.

Kl. 17.05 RC/CR
834.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
- Gallafesten var en stor succes.

Kl. 17.15 RC/CR
835.
Understøttende undervisning
Besøg af udskolingslærer, der vil give eksempler fra hverdagen.
- Michael Rasmussen giver eksempler på, hvordan de har sat emner og områder - der ikke er
fagspecifikke - i spil, men som efterfølgende er kommet alle fag til gavn.

Kl. 17.40 CR
836.
Visible Learning
Gennemgang af projektplanen
Bilag
- Gennemgang givet.
- en interessant og ambitiøs plan med tydelig læringsperspektiv og retning, der kalder på yderligere information, når den skal bredes ud i forældregruppen.

Kl. 18.10 CR
837.
Skolefest
Afklaring af rammer.
- kontaktforældrene bliver kontaktet, da det bliver de enkelte klasser, der kommer til at stå for
at pynte op og bespise klassens deltagere.
- vi forventer, at 8. årgang står for en salgsbod, hvor overskuddet kommer til at gå til deres
kommende Københavnertur.
- der bliver udformet et jubilæumsskrift. Per skriver et indlæg fra bestyrelsen.
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Kl. 18.25
838.
RC/PA
Kontaktforældre
Med baggrund i drøftelserne, der fandt sted på sidste møde, vil Rikke og Per komme med et
oplæg, der kan danne baggrund for en mere konkret planlægning af det videre arbejde med
kontaktforældre.
- punktet blev debatteret, og bestyrelsen fortsætter arbejdet omkring kontaktforældrenes funktion og inddragelse i skolens generelle virke.

Kl. 18.50 RC
839.
Årsmøde
Praktisk planlægning.
- det bliver et årsmøde med årsberetning og et oplæg.
- der laves aftale med Jørn Nielsen som oplægsholder.

Kl. 19.00 RC
840.
Revidering af princip for vikardækning
Bilag
- princippet blev rettet igennem og fremlægges til underskrift på næste møde.

Kl. 19.15 CR
841.
Meddelelser
- SFO arbejder ikke med lukkedage, men der kan blive dage, hvor der i samarbejde med
Gyvelhøj SFO tilbydes et fælles tilbud.

Kl. 19.20 CR
842.
Eventuelt

Skovbyskolen, den 08.01.2015
Med venlig hilsen

Rikke Christiansen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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