07.10.2014

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
07.10.2014 kl. 17.00 til kl. 19.30 - Fælleslærerværelset –
Referat

Kl. 17.00 RC
804.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
Dagsorden godkendt.

Kl. 17.05 RC/CR
805.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra det nyvalgte elevråd.
- Er begyndt at planlægge årets gallafest. Det bliver den første torsdag i december.
- Der arbejdes ligeledes med en ”grim-dag” og en ”omvendt-dag”.
- Næstformand koordinerer sammen med klasselæreren bestyrelsens besøg i det store elevråd.

Kl. 17.15
806a.
Understøttende undervisning
Vi har gennem længere tid talt meget omkring strukturen for den understøttende undervisning
for Skovbyskolen. På dette møde vil to praktikere og komme og fortælle om deres første erfaringer, samt give eksempler på hvordan man kan arbejde i den understøttende undervisning
- Skovby Mosegaard gav en orientering omkring den lærings- og progressionsdimension, de
har arbejdet med i den understøttende undervisning.
- Mosens personale oplever, at eleverne har været gode til at gribe de temaer og mål, der er
blevet præsenteret.
- En spændende og krævende opgave at arbejde ind i.
- Det er vigtigt, at eleverne og forældre orienterer sig, omkring det der skal ske, så de får mest
muligt ud af timerne.

806b.
Økonomisk orientering.
Kort orientering i forbindelse med årets 2. budgetopfølgning.
Orientering givet og det forventes, at skolen kommer ud med et lille overskud.
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Kl. 17.50 JN
807.
Evaluering af overgangsprojekt - orienteringspunkt
Vi har gennem sidste skoleår arbejdet med at forbedre overgangene mellem børnehave og
skole. Der orienteres om projektet samt den første evaluering af dette.
Orientering givet omkring den plan, der er lavet for at sikre den bedst mulige overgang og
tryghed for elever og forældre.

Kl. 18.20 RC
808.
Årshjulet - Diskussions- og evt. beslutningspunkt
Bilag
Vi anvender det vedlagte Årshjul som rettesnor for bestyrelsens fremtidige arbejde.

Kl. 18.30 RC/CR
809.
Forretningsorden
Forretningsordenen er rettet til og underskrives
Godkendt og underskrevet

Kl. 18.35 RC/CR
810.
Orientering om dialogmøde
Formand og skoleleder deltog i orienteringsmøde for skolebestyrelser vedr. bestyrelsernes
arbejde i den nye skolereform.
Omdrejningspunktet var Kommunen 3,0 og dermed inddragelse at aktive borgere som vigtige
medspillere i fællesskabet omkring fx skolen.
Der var yderligere et oplæg omkring forskellige fokuspunkter, de respektive skolebestyrelser
kunne / skulle arbejde med.
Vi oplever, at vi som skole er rigtig godt med i forhold til disse fokuspunkter.
Generelt et godt møde.

Kl. 18.45
811.
Rundtur på skolen
Rundvisning på skolens område.

Kl. 19.15
812.
Meddelelser

Kl. 19.20
813.
Eventuelt
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