07.05.2015

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
07.05.2015 kl. 17.00 til kl. 19.30 – Fælleslærerværelset –
Referat
Kl. 17.00 RC
867.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
- dagsorden godkendt.

Kl. 17.05 RC/CR
868.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
- det store elevråd er lige nu ved at arrangere ”store bolddag”, der skal foregå d. 18. juni og
med deltagelse fra 7. og 8. årgang.
- der er stor tilfredshed med de nye udearealer, og de bliver brugt flittigt.
- det store elevråd skal i Galten Bio i næste uge og se en film som belønning for deres arbejde.

Kl. 17.15
869.
Evaluering af skolefest
Vi håber elevrådet deltager i dette punkt.
- fra Elevrådet: eleverne kunne godt tænke sig at spise sammen i alrummet og forældrene
behøver ikke at være med. Rigtig godt med Skills og fedt med en DJ.
- planen for skolefesten, med klasserødderne der står for op pyntning og mad i klasserne,
anvendes fremadrettet.

Kl. 17.30
870.
Fagfordeling
Generelle betragtninger.
Hvor er vi og skal vi have evt. nyansættelser?
- vi skal ud og ansætte og kommer ud med et opslag i næste uge.
- vi arbejder på et foreløbigt 1 årig projekt med Kulturskolen omkring et løft af vores musikundervisning i indskolingen. Et projekt som ligeledes kan ses som et eksempel på den åbne
skole.
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07.05.2015
Kl. 18.00
871.
Princip for understøttende Undervisning
Princippet er blevet tilrettet siden sidste møde. Videre diskussion og evt. underskrivning af
princippet.
Princippet blev rettet til, og det underskrives på næste dagsordensmøde.
Kl. 18.45
872.
Princip for kompetenceuddelegering
Underskrivning
Princippet blev underskrevet.
Kl. 18.50
873.
Møde med kontaktforældre
På sidste møde talte vi om et møde med kontaktforældrene i forhold til en inspirationsmappe
til deres arbejde. Vi skal arbejde videre med planlægningen af dette. Forslag til dato er den
13. august kl. 17.00.
Datoen blev godkendt.
Plan: Ledelsen fremlægger inspirationsmappen, Skolebestyrelsen holder et oplæg, og Skole –
hjem princippet fremlægges med efterfølgende cafedrøftelse.
Fokus på at info til lærere og nuværende kontaktforældre. Invitation skal ud inden sommerferien.

Kl. 19.00
874.
Princip for skole/hjem samarbejde
Med den nye folkeskolereform og skolens arbejde med Visible Learning skal dette princip revurderes og evt. tilrettes.
Punktet blev debatteret, og ledelsen kommer til det næste møde med et udkast til et revideret
formål.

Kl. 19.15
875.
Meddelelser
- fredag d. 28.august gentages arrangementet fra sidste år med fodboldkamp mod Gyvelhøj
skolen på Klank og Open by night i Galten.

Kl. 19.20
876.
Eventuelt
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