02.12.2014

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
02.12.2014 kl. 17.00 til kl. 19.30 – Fælleslærerværelset –

Referat
Kl. 17.00 RC
822.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
Dagsorden godkendt.

Kl. 17.05 RC/CR
823.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
- alt går op i Gallafest lige nu, og de sidste forberedelser er på plads.
- bestyrelsen har været på besøg i det yngste elevråd, og besøget i det ældste elevråd bliver
efter nytår.
Kl. 17.15 CR/KS
824.
Budget 2015
Gennemgang.
Budgettet blev gennemgået og godkendt.

Kl. 17.30 RC/CR
825.
Skolefest – 40 års jubilæum
Festen er fastsat til den 16. april.
Brainstorm over ideer.
Info givet, men brainstorm udskudt til næste møde.

Kl. 17.45 RC/CR
826.
Visible Learning uddannelse
Vi er pressede på at dække ind med vikarer de dage vores pædagogiske personale skal afsted på uddannelse. Ledelsen har forslag med til hvordan vi dækker ind på bedste måde.
Skolebestyrelsen støtter op om, at vi udarbejder en opgave til udskolingen, hvor eleverne arbejder hjemme i forbindelse med uddannelsesdagen for personalet, og at opgaven efterfølgende efterbehandles i undervisningen.
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02.12.2014
Kl. 18.00
827.
RC/CR
Kontaktforældre
Brainstorm over hvad og hvordan vi skal gribe det fremtidige arbejde med kontaktforældre an
såvel i forhold til det eksisterende arbejde, i forhold til den indsats vi tidligere har lavet og i forhold til folkeskolereformen, der jo også handler om øget forældreinddragelse.
- f.eks. indkaldelse af kontaktforældre til et arbejdsmøde omkring udformning af et princip for
understøttende undervisning.
- evt. en spørgeskemaundersøgelse omkring oplevelsen af kontaktforældrenes virke samt
redskaber, og/eller forældrekredsens arbejde med klassens trivsel, social udvikling og fælle
skab.
- forsøger at finde en oplægsholder til årsmødet, der kan komme med et oplæg omkring forældrekredsens betydning for klassefællesskabet.
Per og Rikke samler op og kommer med et oplæg på næste møde.

Kl. 18.30 CR/KS
828.
Visionsarbejde
Ledernes tanker om fremtidig visionsarbejde.
Bestyrelsen bakker op om, at skolens ledelse går i gang med at udforme retning og indhold i
den nye vision, og at ledelsen inddrager ekstern hjælp i denne proces. Oplægget fremlægges
efterfølgende til yderligere bearbejdning i bestyrelse-, medarbejder-, elev- og forældrekreds.

Kl. 18.40 CR
829.
Meddelelser

Kl. 18.50 CR
830.
Eventuelt
Herunder information om forløbet af dialogmødet omhandlende fremtidens klubtilbud.

Kl. 19.05
832.
Spisning og julehygge
Skovbyskolen, den 25.11.2014
Med venlig hilsen
Rikke Christiansen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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