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1.
a) Godkendelse af dagsorden. 5 min
b) Godkendelse af referat.
2. Nyt fra/siden sidst 10 min
a) Fmd/ næstfmd.
b) Henvendelser til bestyrelsen
c) Medarbejder med nyt fra skolens
hverdag
d) Skolens ledelse med nyt fra skolens
hverdag

e)
Nyt fra Hedensted Kommune.
Orientering

1a) Godkendt
b) Godkendt
2) Nyt fra
a) intet nyt
b) intet
c) intet
d) Morgensamlinger er aflyst indtil videre pga. forsigtighed i
forbindelse med udbredelsen af Coronavirus. Vi følger de
retningslinjer, der er sendt fra CPU-Hedensted og i øvrigt de
nationale retningslinjer. Vi guider og vejleder eleverne til
god håndhygiejne. Skolebusserne overholder også
retningslinjerne og der er indsat en ekstra bus på rute 661 kl
14:15. MUsamtaler er snart afsluttet for 2020. Samtaler med
alle lærere vedr. fagfordeling er i gang. Der er lavet en
procesplan for skoleårets planlægning inkl. fagfordeling og
planlægning af fælles arrangementer for det kommende
skoleår. Planen er gennemgået i MED-udvalget, som vil
bringe den ud i afdelingerne. Principper for fagfordeling og
skemalægning:
- Kerneopgaven – Elevernes skoledag
- Kompetencedækning af fagene.
- Parallellægning af fag på årgange (Dansk/matematik)
- Få-lærerprincippet
- Dyn på det samlede skema.
e) Skolepolitikken er på vej.

3. Nyt fra elevrådet

3) Morgensamlinger: Klasserne efterlyser mere moderne
sange, og mere plads mellem eleverne. Elevrådets
kontaktlærer har givet det videre til MED.
Respekt for skolens ting og inventar har været drøftet og det
ser ud til, at have haft en vis effekt allerede.

4. Referater – form og indhold
Kan vi ændre på referaterne?

4) Referaterne kan moderniseres, så de er mere bredt
informative og indeholder flere oplysninger om, hvilke
holdninger, der er drøftet. På ”Skole og forældres”
hjemmeside kan der i let læseligt sprog læses nærmere om
referater fra skolebestyrelsesmøder.
Det kan overvejes om referaterne skal ledsages af et
forældrebrev, der i nyhedsbrevsform beskriver noget af
indholdet i referatet. Det passer fint i tråd med de ønsker
bestyrelsen hører i forhold til informationsmængden fra
skole til forældre.
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5. Skoleovertagelse den 20/3
v/DO

5) Der har været et godt møde med repræsentanter fra alle
forældreråd til opstart og rammesætning af
skoleovertagelsen. Det har dog været svært at få forældre
nok til at melde sig som deltagere til at kunne gennemføre
skoleovertagelsen. Der har efterfølgende været
tilkendegivelser, der peger på, at det vil være sandsynligt at
kunne gennemføre en skoleovertagelse en anden gang.
Bestyrelsen ønsker at kunne skabe denne mulighed for, at
forældrene i fællesskab kan overtage undervisningen en
gang imellem og dermed også skabe en god mulighed for
sammenhængende tid til at personalet kan arbejde med
skoleudvikling. Forældrerådene må næste gang støttes mere
i opsøgningen af deltagende forældre. Bestyrelsen kan tage
sig af at beskrive opgaven og formålet, så flere kan se
mulighed for at klare opgaven. Skoleovertagelse kan sættes
på dagsordenen ved forældremøderne ved skoleårets start.
6) Skolebestyrelsen inviterer til opfølgningsmøde vedr. det
tidligere udmeldte omkring skolens økonomi. Invitationen er
under udarbejdelse. Datoen er 15. april.

6. Økonomimøde

7. Eventuelt. 10. min

7) Bestyrelsesmødet 8. april ønskes flyttet til 1. april.
13. maj ønskes flyttet til 11. maj.
19. marts udsendes informationsmateriale vedr. valg til
skolebestyrelsen. (Afventer ny kommunalplan pga.
skolelukningerne).

Punkter til næste møde:
Skolebestyrelsens arbejde i forhold
inspirationen fra arbejdet med
høringssvaret vedr. styrelsesvedtægt.

Punkt til næste møde:
Hvordan kan dagsordenen udformes, så medlemmer kan
forberede sig optimalt til møderne?
Det samme kan tages op vedr. bilag til fx økonomi.
Indhold til valgmøde
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