Dagsorden for
Skolebestyrelsen

Onsdag 19. juni 2019
17.00 – 19.30
Formand:
Anders Gold
Ordstyrer:
Nr. 09

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 og
d) nyt fra Hedensted Kommune.
Orientering

1a) Dagsorden godkendt
b) Godkendt
2) c) Det går godt med prøverne. De
særlige ressourcer, der har været brugt til
at hjælpe de mest udfordrede elever har
været en succes. Skoleårets planlægning
er godt på vej. Organiseringen af
skoleårets planlægning er et
samtalepunkt. Der tages fat på at
beskrive en optimal organisering. Skolen
får besøg af jubilarer der gik ud af skolen i
1964.
Der er to nye
medarbejderrepræsentanter efter
sommerferien. Torsten Horsager Clausen,
Mads Møberg Sørensen.
d) Afdelingen for Læring har mødtes med
hele personalet, MED og ledelsen
sammen og hver for sig. Der igangsættes
en udviklingsproces til styrkelse af MED
og udvikling social kapital.

3. Nyt fra elevrådet 10 min

3) Ikke tilstede

4. Økonomi 15 min

4) Budgettet for 2019 er præsenteret.
Økonomien udvikler sig som forventet og
følges fortsat tæt. Resultatet af 2018 er –
ca. -397.000 kr som overføres til 2019.

5. Dimission 10 min
- Kl. 17.00
- Tale
- Tilmelding/Bedsteforældre

5) Velkomst v. Dorthe Fredsted
Dimissionstale v. Anders Gold
Fællessang og indslag fra personalet
Overrækkelse af afgangsbeviser
Let bespisning

6. Forældremøder skoleåret 2019/20. 10 min.
- Hvem deltager hvor?
- 4/9: A+S
- 9/9: C
- 11/9: B

6) Bestyrelsen ønsker i det kommende år
at arbejde med om forældremøderne kan
afvikles anderledes.
Afd A + S 4/9 Ditte, Trine, Sidsel og Sussie
Afd B 11/9 Anders, Sidsel, Sussie, Trine og
Jette
Afd C 9/9 Anders
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7. SB-møder næste skoleår 10 min
- Forslag: at møderne afholdes onsdage.
- Antal.
- Første møde: forslag: 28. august

7) 28. august kl 17 er første møde
På dette møde besluttes datoer for årets
bestyrelsesmøder. Forslag til datoer
sendes ud på forhånd.

8. Forældrehenvendelse

8) Henvendelsen behandlet, der er
indkaldt til møde.

9. Eventuelt. 10. min

9) Intet
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