Dagsorden for
Skolebestyrelsen

Onsdag 24. 0kt. 2018
17.00 – 19.30
Formand:
Anders Gold
Ordstyrer:
Nr. 03

Fraværende: Sidsel, Sussie, Ane, Malene
1.
a) Godkendelse af dagsorden. 5 min.
b) Godkendelse af referat.

1a godkendt
1b godkendt

2) Erasmus? v/ Malene (25 min)
- orientering om projektet på RMS.
- spørgsmål.

2) Erasmus+
Valgholdet ”international studies”
arbejder med projektet. Projektet
inkluderer 6 skoler fra 5 lande. RMS er
koordinator for dette projekt. Ca. 1.mill
er fordelt mellem de 6 skoler med
200.000,- kr til RMS. 500Euro pr. mdr.
går til skolen, resten går ind i projektet.
1 uges planlægningsmøde i München til
planlægning af 1 uges besøg i Barcelona.
2 lærere har været i München. 8 elever
sendes afsted pr. gang. (projektets
retningslinje er 3 elever). Etwinning er et
sikret socialt medie, der er med til at
forberede eleverne på mødet med elever
og familier fra de andre lande. MA
vurderer, at elevernes
engelskstandpunkt forbedres med
mindst en karakter ved deltagelse i disse
turer. Ved besøget på RMS var
frivillighed og foreningsarbejde i fokus.
Projektet har en hjemmeside. Deltagerne
uploader deres portefølje til
hjemmesiden. Valgholdet har tidligere
været oprettet selv, om der ikke har
været et aktuelt EU-projekt.
Udlandsopholdet har så været for hele
holdet og på lignende vis har større
grupper været på genbesøg. Projektet
rækker på forskelligvis ind i
lokalsamfundet med fx private besøg hos
vores tidligere værtsfamilier og RMS
elevers fortsatte kontakt til de øvrige
landes deltagere.
Bestyrelsen informeres senere om de
mere hårde fakta.

3. Nyt fra/siden sidst 20 min.
a) Fmd/ næstfmd.
b) Henvendelser til bestyrelsen
c) Skolens ledelse med nyt fra skolens hverdag og
d) nyt fra Hedensted Kommune.

3) Nyt siden sidst
a) Varme på skolen. Fjernevarmeværket
er i gang med at tilpasse sit
pumpesystem, så skolen kan få den
nødvendige energi leveret.
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b) intet
c) Personaledagen gik rigtig godt. Kun
ganske få kort fra eleverne måtte
sorteres fra. Kortene blev bredt ud på
bordene i personalerummet. Det var en
god dag. Vores nye tysklærer (AN) har
været på besøg. De berørte klasser
orienteres i denne uge.

4. Nyt fra elevrådet 10 min.

4) Elevrådet fraværende på mødet

5. Principper 30 min.
- Udarbejdelse/revidering af principper.

5) Principper
Vi starter med princip for udarbejdelse af
principper. Anders, KE og DO bringer
input til næste møde.

SPISNING 20 min.

6. Legeplads. 10 min.

6) Legeplads
Ledelsen skaffer de tidligere oplæg fra
Sale mf fra ”kommunale bygninger”.
Elever og lærere bedes senere om input
til en ny legeplads. HK73 og andre lokale
foreninger er interesserede i et
samarbejde og vil lægge et forholdsvist
stort beløb i puljen. Skolen tager fat i
legepladsfirmaer og hører til deres
erfaringer med samarbejde mellem flere
aktører (brugere) og diverse fonde.
Bestyrelsen undersøger muligheder mht
fondssøgning.

7. Økonomi 15 min

7) Økonomi
Det går fortsat som forventet.

- KE orienterer.
8. Eventuelt 5 min
Herunder forslag til punkter på kommende dagsordener
- MinUddannelse
- Skole/hjemsamtaler (Principper)
- Kostpolitik

8) Evt.
Bestyrelsen spørger til ledelsens
oplevelse af samarbejde i hverdagen og
efterspørger indsigt i de tidligere APV’er.
Ledelsen bringer et input til det
kommende møde.
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