Dagsorden for
Skolebestyrelsen

Onsdag 20. feb. 2019
17.00 – 19.30
Formand:
Anders Gold
Ordstyrer:
Nr. 06

Fraværende:

1.
a) Godkendelse af dagsorden. 5 min.
b) Godkendelse af referat.
2. Besøg af Forvaltningen v/Finn Gatten og
Søren Vig.
3. Nyt fra/siden sidst 20 min.
a) Fmd/ næstfmd.
b) Henvendelser til bestyrelsen
c) Skolens ledelse med nyt fra skolens hverdag
d) nyt fra Hedensted Kommune.
4. Nyt fra elevrådet

1a) punkt 6 rettes mht. deltagere ved
ansættelsessamtalerne. Sussie og Anders deltog.
1b) godkendt
2) Marianne Bertelsen fortæller om en
undersøgelse, der skal klarlægge, hvilke emner der
er fordel af at behandle i MED. Hensigten er at
styrke udviklingen i de professionelle
læringsfællesskaber på Rask Mølle Skole. Der laves i
samarbejde et nyhedsbrev, der fortæller om dette.

– udgår

5. Erasmus+ projektet

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

3) b) Der har fra forældre været positive meldinger
til bestyrelsen vedr. samarbejdet mellem skolens
personale og forældre. Den forestående holddeling i
dansk på 8. årgang er blevet taget godt imod.
c) Læringsinformationen for 2018 er modtaget.
Skolen tager fat på at analysere de modtagne data.
Læsevejledere og matematikvejledere er med i
dette arbejde. Skoleårets planlægning tages der hul
på nu. Der er nye forhold vedr. valgfag, kortere
skoledage for indskolingen og ny placering af
konfirmationsforberedelsen.
3 lærere er ansat med jobstart 1. marts. To lærere i
udskolingen heraf en som barselsvikar. En lærer på
mellemtrinnet.
Hockeydagene er gået godt. Skolen har et godt
samarbejde med hallen om planlægning og
opfølgning i forbindelse med skolens aktiviteter i
hallen. Der har været et tæt samarbejde med Aale
skole om dagsordenen til det kommende møde.
Formalia omkring det fælles bestyrelsesmøde
undersøges.
4) Udgået
5) Det nuværende Erasmus+ afsluttes i 2019.
Ansøgning og opstart af det næste projekt tager ca.
2 år. Projektets ressourcer har i særlig grad været
rettet mod aktiviteterne omkring et enkelt valghold.
Bestyrelsen ønsker, at ressourcerne i stedet
udbredes til en bredere international indsats for alle
skolens årgange, så alle oplever den internationale
dimension.
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6) udvalget arbejder og har været i kontakt med
legepladsudvalget på Uldum skole. Skolens ledelse
sørger for indhentning af tilbud på dræning af
legearealet.
7) Der foreslås et tema om røgfri ungdom fra
kræftens bekæmpelse.
Bestyrelsen ønsker en tidlig orientering ved
medarbejderes opsigelse.
CPU skal spørges om hvordan intras
”bestyrelsesfane” håndteres i aula.
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