14.06.2016

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
14.06.2016 kl. 17.00 til kl. 19.30 – Fælleslærerværelset –

Referat
Kl. 17.00 PA
978.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
- Dagsorden godkendt

Kl. 17.05 PA/CR
979.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
- Elevrådet var ikke repræsenteret.

Kl. 17.15 CR
980.
Klassedannelsesprincip
Nu i tilrettet form – videre diskussion
Bilag bliver sendt ud
- Udkast gennemgået og godkendt til underskrift.

Kl. 17.30 Alle
981.
Planlægning af besøg på forældremøder i specialklasserækken samt Columbusskolen
Hvordan kommer vi tættere på forældrene i specialtilbuddene?
- Bestyrelsen vil gerne deltage på forældremøder i vores specialtilbud. Datoer og deltagere
koordineres gennem Lene Hvirvelkær.

Kl. 18.00 CR
982.
Indsatsområder næste skoleår
Hvilke indsatsområder skal der arbejdes med næste skole?
Foredrag for alle forældre – Poul Lundgaard Bak?
Forslag fra bestyrelsesmedlemmer til indsatsområder i bestyrelsesarbejdet også er velkomne?
- visionen skal gøres færdig
- bestyrelsens holdning til bring your own device
- konsolidering af Visible learning indsatsen og MInUddannelse
- arbejdet med direktionens indsatsområde omkring robusthed.
- ønske om en opfølgning på understøttende undervisning. Hvor er vi, hvad har vi erfaret, og
hvordan vil vi arbejde videre med dette element.
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Kl. 18.15 CR
983.
Pædagogiske dage skoleåret 2016/2017
Vi planlægger i næste skoleår med 1½ dag hvor hele personalet er afsted på pædagogiske
dage. Der fremlægges en plan for hvordan skolen kan dækkes ind, hvilket kræver en godkendelse fra skolebestyrelsen.
- Skolebestyrelsen understøtter skolens ønske pædagogiske dage og godkender, at der gives
hjemmeopgaver til elever på 6.-9. årgang og forældreovertagelse i indskolingen og 3. – 5.
årgang.

Kl. 18.30 CR
984.
Mødekalender næste skoleår
Der kommer et bilag
- Mødekalenderen godkendt.

Kl. 18.45 KS
985.
Folkeskolens afgangsprøver – orientering
Kim orienterer om de prøveformer, der gælder og de kommende, der gælder for næste skoleår
- Orientering givet.

Kl. 19.00
986.
Meddelelser
- Vi er lige nu ved at gøre fagfordelingen færdig efter ansættelsessamtaler.

Kl. 19.15
987.
Eventuelt

Skovbyskolen, den 14.06.2016
Med venlig hilsen

Per Andersen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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