Dagsorden for
Skolebestyrelsen

Onsdag 21. nov. 2018
17.00 – 19.30
Formand:
Anders Gold
Ordstyrer:
Nr. 04

Fraværende:
1.
a) Godkendelse af dagsorden. 5 min.
b) Godkendelse af referat.
2. Nyt fra/siden sidst 20 min.
a) Fmd/ næstfmd.
b) Henvendelser til bestyrelsen
c) Skolens ledelse med nyt fra skolens hverdag
- Turboforløb
- Terminsprøver
- Bevægelsesindsats
- Skole/hjem samtaler
d) nyt fra Hedensted Kommune.
- Tildelingsmodel spec. området
3. Nyt fra elevrådet 10 min.
4. Legeplads 10min
- kort orientering v/KE, DO
5. Principper ?min.
- Udarbejdelse af principper V/Anders
SPISNING
6. Erasmus+ projeketet
- drøftelse af Malenes oplæg. ?min
- Ansøgning/valgfag/andet

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

1a Godkendt
1b Godkendt
2.
b) Forældre til ordblinde har henvendt
sig med bekymring om manglende
handleplaner for ordblinde elever.
Ledelsen fortæller, at en generel
handleplan for ordblinde elever er under
udarbejdelse.
c) Turboforløb for 14 IUP-elever på 8.
årgang. Får i et 8 ugers forløb en
koncentreret indsats i dansk, mat og
”My-life”.
Terminsprøver. Vi afprøver en
støttemulighed vedr.
arbejdshukommelse.
Bevægelsesbånd i indskolingen hver
torsdag og fredag i morgenbåndet.
Eleverne er inddelt i hold på tværs af
årgange og klasser. Det giver et godt
fællesskab og styrker motorikken.
Der er mange skolehjemsamtaler i
november.
Peter Hüttels chef-opgaver i afd. for
læring overtages af Marianne
Berthelsen.
d) Der har været møde mellem udvalget
for læring og skolebestyrelsesformænd
og skoleledere vedr. 4 forslag til ændring
af tildelingsmodellen for skolerne i
Hedensted kommune. Der ses på de
forskellige skolers elevsammensætning i
forhold til tildeling til hhv. segregeringsog almen området.
3. Elevrådet ikke tilstede
Ledelsen fortæller, at elevrådets
trøjesalg har genereret et mindre
overskud, som elevrådet, nu arbejder
med at bruge til noget
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4. Legeplads
Afd. for infrastruktur har været på besøg
for at besigtige afvandingen af
legepladsen ved UFO’en. Der kommer en
afhjælpningsplan og et økonomisk
overslag, som vi kan gå videre med.
Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes et
arbejdsudvalg. Emnerne der kan danne
udgangspunkt for arbejdet kunne være
frikvartersleg, uderum til læring,
aldersgruppeprioritering,
foreningsinvolvering. Hvor stort kan vi
drømme, hvilke ideer kan realiseres,
hvilke aktører skal inviteres?
Ditte, Sidsel og Sussie laver en
procesplan. Emnet er på dagsorden på
de næste afdelingsmøder for personalet.
5. Principper
Bestyrelsen har fået
inspirationsmateriale, som hjælp til
arbejdet med udfasning, opdatering og
ændring af skolens principper.
På næste møde afsættes 2 timer til
arbejde med 3 udvalgte principper. Disse
vælges af formand og skoleleder i
fællesskab. Besked om disse sendes til
bestyrelsesmedlemmerne inden mødet.
6. Erasmus+
Punktet udsættes til næste møde.
Emner til debat:
- Effekten af projektet
- Økonomi
- Ansøgningsproces
- Internationalisering
5a + 6a Punkterne 5 og 6 behandles på
næste møde, der udvides til 3 timer.
7. Evt.
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