22.02.2018

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
22.02.2018 kl. 17.00 til kl. 19.00 – Fælleslærerværelset –

Deltagere: Søren Niss Petersen, Tina Heesch Olesen, Per Andersen, Lene Haagh,

Charlotte Donald Jensen, Elevrådsrepræsentanter, Dorte Ankerstjerne, Susanne
Søgaard, Lasse Sorgenfrei, Christian Rotbøl, Kim Skjærbæk
Afbud:

Birgitte Majgaard, Henrik Olsen, Jonas Thomsen,

Suppleant: Rikke Jonassen

Dagsorden og referat
Kl. 17.00 SP
1147.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
- Dagsorden godkendt

Kl. 17.05 SP/CR
1148.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
- Fredag før påskeferien arrangerer det ældste elevråd en påskefrokost for udskolingseleverne. Overskuddet fra Gallafesten betaler påskefrokosten.
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Kl. 17.15
1149.
Møde med forældrerådet for Skovby Mosegaard
Samarbejdsmøde i forhold til, hvad der rører sig i forældrerådende i de forskellige forældreråd
på skolen.
Samtidig en mulighed for at hverve en repræsentant fra specialområdet til kommende skolebestyrelsesvalg.
- god og frugtbar dialog omkring de kvaliteter der allerede er på Mosen og i samarbejdet mellem skole og Mosen samt ønsker for fremtidens samarbejde og tilbud.

Kl. 18.00
1150.
Forebyggelses- og Familiestrategi i høring
Jeg vil hermed henlede jeres opmærksomhed på, at Byrådet har vedtaget at sende udkast
Forebyggelses- og Familiestrategi til høring.
Udkast til strategien er vedhæftet dagsordenen, og ellers kan høringen ses på følgende link:
https://www.skanderborg.dk/2018/januar/hoering-om-forebyggelses--og-familiestrategi
Et evt. høringssvar skal sendes indsendes senest den 12. marts.
- Byrådets udkast gav ikke anledning til udfærdigelse af et høringssvar.
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Kl. 18.15
1151.
Inspiration til skolens arbejde med mobning og fællesskaber
Skolebestyrelser og skoleledelser er inviteret til fælles inspirationsaften tirsdag den 6. marts
kl.17.00-20.00
- Christian og Kim deltager.

Kl. 18.30
1152.
Skolebestyrelsesvalg 2018
Seneste info
- Procedure for skolebestyrelsesvalgets afsluttende fase gennemgået.
- Der er pt. opstillet kandidater nok til, at der kan dannes en fuldtallig bestyrelse.

Kl. 18.40
1153.
Udvidelse af Columbusskolen samt Center Skovby
Vi har udvidet rammerne i den gamle tandlægebygning. Rundvisning

Kl. 18.50
1154.
Meddelelser

Kl. 18.55
1155.
Eventuelt

Skovbyskolen, den 26.02.2018
Med venlig hilsen

Søren Niss Petersen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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