Dagsorden for
Skolebestyrelsen

Onsdag 26. sept. 2018
17.00 – 19.30
Formand:
Anders Gold
Ordstyrer:
Nr. 02

Fraværende: Trine
1.
a) Godkendelse af dagsorden. 5 min.
b) Godkendelse af referat.
2. Nyt fra/siden sidst 30 min.
a) Fmd/ næstfmd.
b) Henvendelser til bestyrelsen
–lærernes dag.
c) Skolens ledelse med nyt fra skolens hverdag og
Teamkoordinator kursus (KE)
d) nyt fra Hedensted Kommune.

1a) godkendt
1b) godkendt med tilføjelser af
efternavne
2a) Dialogmøde m udvalget for læring
mandag d. 1. okt. Debat om den
varierede skoledag, samt input til
undersøgelseskommissionen vedr.
skolereformen.
b) Lærernes dag. Bestyrelsen ønsker at
gøre opmærksom på det som en
personaledag med fejring af alle
personalegrupper. Morgenbrød til
personalet. Skolen udarbejder et
”postkort”. Elever og/eller forældre
udfylder kortet med et positivt
statement til personalet og afleverer det
i en postkasse.
Henvendelse vedr. rengøringstilstanden i
hallens omklædningsrum. Ledelsen har
taget kontakt til hallen og der er enighed
om, at rengøringsstandarden er OK.
Lærerne med undervisning i hallen er
opmærksomme på at følge op på
elevernes adfærd i omklædningen.
c) Samarbejdsaftalen med Aale skole
tages op til ny forventningsafklaring.
Teamkoordinatorer uddannes til
læringslederer. Startende med mest
praktiske opgaver.
Ansættelsessamtaler torsdag 26. sep kl
14:30-17:00. Deltagere: Ledelsen + AA og
AS. Bestyrelsen kan ikke deltage.

3. Nyt fra elevrådet 10 min.

3) Nyt fra elevrådet
Malene 9.B er formand
Signe 8.kl er næstformand

4. SB-møder næste skoleår 5 min
- Se Bilag.

4) Bilaget er godkendt.
Kommende møder i dette skoleår:
24. okt, 21. nov, 16. jan, 20. feb, 6. mar,
3. apr, 8. maj, 20. maj og 19. jun
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5. Forældremøder skoleåret 2018/19. 15 min.
- Tilbagemeldinger vedr. de punkter, som vi aftalte.
6. Hvilke Principper skal vi arbejde med fremadrettet og
hvordan? (1 time + inkl. spisning) 

7. Legeplads på RMS (5 min)
8. Økonomi 15 min
- K.E. orienterer
9. Eventuelt. 10. min
Mødet i oktober: Erasmus+ Projektet (MA kommer og
fortæller)
Herunder forslag til punkter på kommende dagsordener
- MinUddannelse
- Skole/hjemsamtaler (Principper)
- Kostpolitik

5) Ønske om et forældremøde i SFO’en.

6) Vi arbejder med punktet på næste
møde.
7) Inden for en kortere årrække er
legepladsen nedslidt. Der vil blive brug
for nedsættelse af en arbejdsgruppe, der
undersøger ønsker, muligheder og
økonomi. Bestyrelsen kontakter lokale
kræfter, der har erfaring med
fondssøgning mv.
8) Økonomien udvikler sig som
forventet. Ledelsen følger op sammen
med afd. for læring. Bestyrelsen ønsker
budgetopfølgning i form af oplysning om
bundlinjeændring fra gang til gang.
9) evt.
Erasmus+ - MA fortæller om projektet på
et kommende møde.
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