06.02.2014

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
06.02.2014 kl. 17.00 til kl. 19.30
- Fælleslærerværelset Referat
Kl. 17.00 –
753.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
 Godkendelse af udsendt dagsorden.
Dagsorden godkendt.
Kl. 17.05 –
754.
Elevrådet – Orienteringspunkt
 Nyt fra elevrådet.
- Arbejder med arrangementet ”grim dag”
- Får et punkt med tilbage til elevrådet, omkring hvordan elevrådet kan støtte op om orden
og ryddelighed i rød bloks alrum.
Kl. 17.15 –
755.
Princip for SFO’s virksomhed - Diskussionspunkt
 1. udkast for princip for SFO’s virksomhed.
 Jonas Thomsen deltager i dette punkt.
- Udkastet blev diskuteret, og der blev foretaget nogle rettelser samt fremført nye ideer til
yderligere kvalificering af princippet. Princippet tages på til godkendelse på et kommende
møde.
Kl. 17.40 –
756.
Årsmøde - Valg til skolebestyrelsen
Vi er kommet i tidsnød da vi endnu ikke har modtaget noget fra fagsekretariatet vedr. skolebestyrelsesvalg.
Det foreslås at vi afholder årsmødet som planlagt med Jens Andersen og til dette møde får
lavet reklame for valget som så udskydes til slutningen af april.
 Hvordan får vi lavet reklame for skolebestyrelsesvalget?
 Processen fra nu og frem til valget
Vedhæftet fil
- Formandens årsberetning kommer bl.a. til at indeholde en beskrivelse af bestyrelsens arbejde, og der bliver på mødet mulighed for at skrive sig på en valgliste. Dagen efter årsmødet lægges yderligere materiale omhandlende skolebestyrelsesarbejde og bestyrelsesvalg
ud på forældreintra. Der overvejes, hvordan der kan gøres yderligere reklame for bestyrelsesvalget.
1/2

06.02.2014

Kl. 18.25 –
757.
Kostpolitik - diskussions- og beslutningspunkt
 Principper og handleplan er vedlagt.
- punktet blev diskuteret, og der blev lavet nogle rettelser, som skrives ind. Princippet er
hermed godkendt.
- skolebestyrelsen vil gerne inviteres med på et møde i det store elevråd, så eleverne får
mulighed for at spørge ind til de grundlæggende argumenter for kostpolitikken. Per tager
kontakt til elevrådskontaktlæreren og laver en aftale.
Kl. 18.40 –
758.
Skolereformen – Orienteringspunkt
 Seneste nyt?
 Pædagogiske dage den 27. og 28. februar.
 Møde den 18. februar 2014
- der har været afholdt en fælles kommunal aften, hvor 3 af de 9 kommunale arbejdsgrupper fremlagde deres anbefalinger ind i Ny Skole, og grupperne fik yderligere input fra de
475 fremmødte til de endelige anbefalinger.
- i forbindelse med de pædagogiske dage er det kendte vikarer, der varetager undervisningen af indskolingen, Mosen tager sig af mellemtrinnet, mens udskolingen arbejder med
selvstændige opgaver, forældrepraktik og hjælp til undervisningen i indskolingen og på
mellemtrinnet.
- bestyrelsen bliver repræsenteret til det fælles kommunale arrangement d. 18/2.
Kl. 18.50 –
759. Økonomi
 Årsregnskab fremlægges
Bilag vedlagt / eftersendes
Gennemgang givet.
Kl. 19.15 –
760.
Meddelelser
- der er kommet 34 ansøgninger til vores opslået tysklærerstilling.
- der bliver slået en børnehaveklasselederstilling op til vores indskoling.
Kl. 19.20 –
761.
Eventuelt
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