Dagsorden for
Skolebestyrelsen

Onsdag 3. april. 2019
17.00 – 19.30
Formand:
Anders Gold
Ordstyrer:
Nr. 07

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
d) nyt fra Hedensted Kommune.

1) Punkt 7 rykkes frem på dagsorden og tages
efter punkt 2
b) godkendt
2) a) Referater fra bestyrelsesmøder har været
efterlyst af en forældre. Der er sendt link til
placeringen på skolens hjemmeside. Beslutning
om udbredelse af ”den internationale
dimension” (se seneste referat) har været
baggrund for en henvendelse til formanden.
b) Der har været positive tilkendegivelser i
forhold til nyhedsbrevet udsendt i marts.
c) Der er mange spændende initiativer i gang i
studieugen. Bl.a. en række udflugter på gåben
til lokalområdet, skovtur med specialklasse,
bueskydning, teaterforestilling på 6. årgang og
meget mere.
Der er valgt ny TR for lærerne pr 1. april.
Personalet har været på kursus i AULA.
Medarbejderudviklingssamtalerne er næsten
alle gennemført. Turboforløbet på 8. årgang
har været oplevet som godt for elevernes
personlige udvikling. Mentorforløbet er
igangsat og der følges op på den faglige indsats
i dansk og matematik. Brobygningen
børnehave/0. klasse er begyndt 1. april.

7. Økonomi
- budgettal, elevtal mm.

7) Orientering om de foreløbige resultater af 2018
og dermed det foreløbige udgangspunkt for
2019. Bestyrelsen understreger, at
skoleledelsen fortsat skal have særlig fokus på
løsningen af kerneopgaven.

3. Nyt fra elevrådet. (Udsat til næste møde)

3) Ikke tilstede

4. Legeplads (Udsat til næste møde)

4) Udsat

5. Læringsinformationen

5) Læringsinformationen modtaget primo 2019
præsenteres og sammenlignes med samme
dokument fra 2018. Skolens udviklingsplan
bygger bl.a. på hensigt om at styrke
resultaterne i læringsinformationen i de
kommende år.
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6. Justeringer og muligheder vedr.
folkeskoleloven

-evt. kortere skoledag

8. Orientering vedr. skoleindsats

9. Principper (Udsat til næste møde)

6) Bestyrelsen bakker op om fuld udnyttelse af
§16d’s muligheder for en kortere skoledag på
mellemtrin og udskoling. De herved udløste
ressourcer henstiller bestyrelsen til at udnytte
til holddeling på årgange og særlige
talentforløb og turboforløb for fagligt dygtige
og fagligt svage elever. Organiseringen ønskes
fortsat i særlig grad at indeholde parallellagt
undervisning for flest mulig fag og lektioner.
8) Der er udsendt nyhedsbrev til alle forældre og
personale. MED-udvalget er til denne indsats
udvidet med 5 medarbejdere. Udvalget
arbejder pt. med udarbejdelse af en
spørgeskemaundersøgelse, som senere
besvares af alle ansatte. Undersøgelsen skal
belyse, hvilke indsatser, der bør sættes i gang,
for yderligere at styrke samarbejdet på Rask
Mølle Skole.
9) Udsat
10) Evt.

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

Legepladsudvalget har haft møde og orienterer
kort om ideer og foreslåede næste skridt.
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