Skolebestyrelsesmøde

Skalmejeskolen, mandag den 23. april 2012, kl. 19
Tilstede:

Afbud:
Fraværende:
Referent:

Forældrerepræsentanter: Mikkel, Mette, Maria, Hans Peder, Birgitte, Hanne.
Lærerrepræsentanter: Susanne G, Gitte,
Elevrepræsentanter:
Ledelsen: Christian, Lone
Søren Peder, Frederik, Cecilia,
Lone

Mødeleder:

Mikkel

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra 20. marts 2012

Referat:
Referatet godkendt

2.

Nyt fra elevrådet
 Orientering og opfølgende spørgsmål

Elevrådet har indhentet forslag til sneregler fra årgangene. Elevrådet har
lavet nye sneregler.
Vi har fået et betontennisbord.
Nye navneskilte til omklædningsrummene - Hindbær og Jordbær- præsenteres til Skalmejesamling på fredag.

3.

Nyt fra ad-hoc udvalgene
 Trivselsudvalget
 Visionsudvalget
 Førstegangsforældremøderne
Tirs. d. 22. maj, kl. 17 - 19: med børn
Ons. d. 30. maj, kl. 19 - 21: uden børn
Hvem deltager?

4.

Forældreforeningen
 Status
 Videre tiltag

Trivselsudvalget:Intet
Visionsudvalget: Intet
Tirsdag den 22. maj. Mikkel, Mette
Onsdag den 30. maj. Hans Peder, Mikkel, Søren Peder, Hanne, Mette,
Birgitte
Der har været holdt møde i forældreforeningen og der er aftalt nyt møde.
Forældreforeningen vil afholde et informationsmøde.

5.

Skoleårets planlægning
 Orientering om status på planlægningen
 Afsluttende debat om prioriteringerne
 Godkendelse af timefordelingsplanen
Se medsendt bilag

Christian orienterede om skolens planlægning og forslag til prioriteringerne.
Prioriteringerne blev drøftet. Der blev givet udtryk for at Livølejren i 4.kl er
svær at undvære.
Timetalsplanen blev godkendt.
Bestyrelsen vil tage punktet om ressourcerne til folkeskolen op på et Samrådsmøde.
Mikkel sender et oplæg rundt til bestyrelsesmedlemmerne.

6.

Skolebestyrelsesvalget
 Status – hvor er vi lige nu

Meddelelser:
 Skolelederen
 Personalesituation
 Status på projektet på legepladsen


Formanden
 Første møde i den nye skolebestyrelse

Det har været svært at komme i kontakt med firmaet Assembly Voting,
som er det firma, som tilbyder elektronisk afstemning.
Valgbestyrelsen vil snart gerne have informeret forældrene om valget og
afstemningsproceduren.

Christian orienterede om personalesituationen.
Christian fortalte også om nye tiltag på legepladsen.
Mikkel fortalte om et besøg på Hodsager skole.
Skoleledelsen finder dato til dette møde.

7.

Nyt fra skolebestyrelsen til Skoleporten

Information om skolebestyrelsesvalget.
Skolebestyrelsen vil også gerne informere om prioriteringer af resurseforbruget i kommende skoleår.

8.

Evt.

Billederne af elevrådet er ødelagt. Der er skal sættes nye op.

Punkter til næste møde:




Debat om medlemskab af Skole og forældre.

