Dagsorden for
Skolebestyrelsen

Onsdag 8. maj 2019
17.00 – 19.30
Formand:
Anders Gold
Ordstyrer:
Nr. 08

Fraværende:
1.
a) Godkendelse af dagsorden. 5 min.
b) Godkendelse af referat.

1. a) godkendt
b) godkendt

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.

2. a) Ane træder ud af bestyrelsen fra næste
skoleår. Der følges op på dette efter de
gældende regler.
b) intet nyt
c) Fagfordelingen er i gang. Kompetencedækning
er brugt som første prioritet og sammenholdt
med medarbejdernes ønsker, der er afgivet
tidligere på året.
De skriftlige prøver er i fuld gang. Afviklingen er
indtil videre gået planmæssigt.
De mundtlige prøver starter sidst i maj.
8. årgang er i praktik. Busplanen for næste
skoleår er modtaget til gennemsyn. Skoledagens
organisering skal genovervejes.
En medarbejderundersøgelse er igangsat. Det
udvidede MED-udvalg skal senere arbejde videre
med de modtagne svar.

3. Nyt fra elevrådet.
4. Legeplads
5. Skoleårets planlægning:
- internationale dimension
- læsebånd
- forberedelsesrum
- fællesarrangement – invitation af forældre mm.
6. Økonomi – personale, elevtildeling mm.

7. Principper (udsat)
8. Eventuelt 5 min

3. Ikke tilstede
Herunder forslag til punkter på kommende
dagsordener
- MinUddannelse
- Skole/hjemsamtaler (Principper)
- Kostpolitik

4. Dorthe Schrøder indtræder i
legepladsudvalget. Politikere gøres
opmærksomme på den nuværende tilstand for
skolens udearealer. Enkelte områder kan evt.
udpeges som første indsatsområder, så det der
nemt kan ordnes klares først. Der kan evt. laves
en fælles arbejdsdag, hvor mange kan give en
hånd med ved den simpleste vedligeholdelse.
5. Personalet var samlet 10. april til samarbejde
om de nævnte underpunkter. Alle punkter tages
op igen senere.
Læseindsats i alle fag blev debatteret mht.
hvordan det kan organiseres og indpasses i
skoledagens organisering. Internationale
dimension – sproglærerne lavede et input til,
hvordan området kan nytænkes.
Forberedelsespladser – fordelingskriterier blev
diskuteret. Fællesarrangementer arbejdsgruppen kom med ideer til, hvordan
forældre og andre lokale kan inddrages –
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derudover. Indholdet på og organiseringen af
alternative dage er også debatteret.
6. Økonomien udvikler sig som forventet.
8. Intet
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