02.06.2015

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
02.06.2015 kl. 17.00 til kl. 19.30 – Fælleslærerværelset –

Referat
Kl. 17.00 RC
878.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
- dagsorden godkendt

Kl. 17.05 RC/CR
879.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
- punktet bortfalder
Kl. 17.15
880.
Princip for skole/hjem samarbejde
Punktet blev debatteret på sidste møde, og ledelsen kommer her med et udkast til et revideret
formål.
- Se bilag
- udkast til princip blev gennemgået og kommenteret. Fx hvordan får vi andre fag end dansk
og matematik repræsenteret i skole – hjem samtalerne? Hvordan sikre vi en fleksibilitet i organiseringen af skole – hjem samarbejdet uden at afvige fra intentionerne i princippet?
- Princippet fremlægges til underskrift på næste møde.
Kl. 17.45
881.
Møde med kontaktforældre den 13. august
Plan vi lavede på sidste møde var: Ledelsen fremlægger inspirationsmappen, Skolebestyrelsen holder et oplæg, og Skole – hjem princippet fremlægges med efterfølgende cafedrøftelse.
Videre diskussion og drøftelse herfra
- Overordnet plan for kontaktforældremødet blev godkendt. Dato sendes ud i løbet af uge 24
0g der udsendes efterfølgende en dagsorden.
Kl. 18.15
882.
Princip for understøttende Undervisning
Underskrivning af det nye princip
- Se bilag
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Kl. 18.20
883.
Fagfordeling
Generelle betragtninger.
Hvor er vi og hvordan ser det ud med nyansættelser?
- fagfordelingen falder først på plads efter samtalerunden tirsdag d. 9/6.

Kl. 18.40
884.
Visible learning
Rundtur på skolen og se eksempler på klassernes arbejde med Visible learning
- Skolebestyrelsen var rundt i forskellige klasser og se praksiseksempler på mål og succeskriterier der arbejdes med.

Kl. 19.15
885.
Meddelelser
- sidste skoledag for 9. årgang forløb rigtig god.
- de skriftelige prøver er overstået, og de mundtlige prøver er kommet godt i gang.
- der bliver igen et fællesarrangement d. 28/8 mellem Skovbyskolen, gyvelhøj og markedsføringsforeningen med bl.a. fodbold og boder på Klank og efterfølgende Open by night, koncert,
boder mm. i Galten.

Kl. 19.20
886.
Eventuelt

Skovbyskolen, den 02.06.2015
Med venlig hilsen

Rikke Christiansen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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