17.12.2015

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
17.12.2015 kl. 17.00 til kl. 19.30 – Fælleslærerværelset –
Bemærk: der sluttes af med spisning
Referat
Kl. 17.00 PA
928.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
Dagsorden godkendt

Kl. 17.05 PA/CR
929.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
- Gallafesten gik rigtig godt. Super godt med en DJ.
- Formanden for Danske skoleelever har været på besøg og fortalt det store elevråd om elevtelefonen, og de muligheder der ligger i den samt forskellen på elevtelefonen og børnetelefonen.
- god oplevelse med julefodbold og julegudstjenesterne.

Kl. 17.15 CR
930.
Ny Vision
Præsentation af foreløbige tanker og videre drøftelser
- første udkast til den nye vision blev fremlagt og godkendt til videre forarbejdning og finpuds
ning.

Kl. 17.45 KS
931.
Budget 2016
Præsentation og godkendelse af budget for 2016
Bilag vedlagt
- budgettet blev godkendt

Kl. 18.00 PA
932.
Skolebestyrelsens årsmøde
Begyndende planlægning af skolebestyrelsens årsmøde 2016
Vi kunne evt. overveje at gøre det til et opstillingsmøde til skolebestyrelsesvalget.
- det er besluttet at årsmøde og opstillingsmøde til skolebestyrelsen bliver sammentænkt med et
oplæg fra en ekstern.
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Kl. 18.30 PA/CR
933.
Princip vedr. antimobning
Opdatering af princippet
Vedlagt som bilag
Princip rettes til og godkendelse på næste møde.

Kl. 18.40 PA/CR
934.
Princip for inklusion
Opdatering af princippet
Vedlagt som bilag
Princip godkendt og underskrevet.

Kl. 18.50 CR
935.
Sidste nyt vedr. virksomhedsoverdragelse af Skovby Mosegaard
- orientering givet.
- Mosens forældrebestyrelse inviteres til vores bestyrelsesmøde i februar.

Kl. 19.00
936.
Meddelelser
- Januar-bestyrelsesmødet flyttes til torsdag d. 4/2 2016
- februar- bestyrelsesmødet flyttes til torsdag d. 3/3 2016
- uge 17 bliver en anti mobbeuge, som er et fælles arrangement med idrætsforeninger, skoler,
markedsføringsforening, erhvervsliv, m.fl.

Kl. 19.10
937.
Eventuelt

Skovbyskolen, den 17.12.2015
Med venlig hilsen

Per Andersen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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