Skolebestyrelsesmøde

Skalmejeskolen, mandag den 15. juni kl. 17.30.
Deltagere:

Forældrerepræsentanter: Almind, Mette, Carina, Thomas, Lene, Fatima, Henrik.
Lærerrepræsentanter: Connie, Debbie.
Ledelsen: Birte, Lone
Elevrådet: Marcus
BEMÆRK: Mødet starter kl. 17.30. Efter mødet spiser vi sammen.

Afbud:
Fraværende:
Referent:

Lone

Mødeleder:

Almind

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra den 19. maj 2015.

Referat:
Referatet godkendt

2.

Nyt fra elevrådet.

3.

Nyt fra lærergruppen.

Marcus fortalte om trivselsdagen. Elevrådet har fået mange
kommentar fra de andre børn om, at det havde været en rigtig god dag.
Skolebestyrelsen havde kun positive kommentar til trivselsdagen.
Det går mod sommerferien, skoleåret skal afsluttes, og
det nye skoleår skal startes op.

4.

Status på skolereformens år 1.

Skolelederen gjorde status på år 1 i skolereformen, hvor vi er
kommet godt fra start.
Bl.a. blev bevægelse i undervisning og læringsmålstyret undervisning nævnt.
Vi drøftede hvordan vikardækning løses bedst muligt.

5.

Skoleårets planlægning.
Orientering om fagfordelingen, opgaveoversigt, skemaer
og lærernes arbejdstid.

Der blev orienteret om fagfordelingen og opgaveoversigt.
Skemaet er lavet færdigt og skolebestyrelsen kan se skemaet
på kontoret.
Lærerteam og skemaer bliver offentligt gjort på onsdag.

6.

Orientering om budgetopfølgning (status).

7.

Mødedatoer kommende skoleår.

Som budgettet ser ud nu, regner vi med at budgettet holder.
Vi har søgt om at få 230.000 af overskuddet fra tidligere år
overført nu. Pengene skal bruges til indkøb af møbler til 0. –
1. og 2. årgang.
Skolebestyrelsesmøde det kommende skoleår.
Tirsdag den 18. august
Tirsdag den 29. september
Onsdag den 04. november
Mandag den 14. december
Onsdag den 20. januar
Tirsdag den 08. marts
Mandag den 25. april
Onsdag den 08. juni

8.

Punkter til dagsordenen kommende skoleår.



Oplæg til forældremøderne fra skolebestyrelsen skal
drøftes på første bestyrelsesmøde efter ferien.
Lene kommer med et oplæg til den 18. august.



Principper for skole/hjem samtaler.



Principper for åben skole.

Punkterne sættes ind i årshjulet for skolebestyrelses arbejdet.

9.

Meddelelser:
 Skoleledelsen
 Bestyrelsen

Skoleledelsen:
Der blev refereret fra møde i vision 2020 udvalget.
Der skal holdes nyt møde i uge 43.
Formanden:
Der har været drøftelse i forældre gruppe i 0.kl vedr.
brugen af forældreintra. Almind har henvist til principper
for kommunikation.

10. Evt.

Film til vinduerne i 6.kl mangler stadig. Lone undersøger.

