Dagsorden for
Skolebestyrelsen

tirsdag 26. maj.. 2020
17.00 – 19.30
Formand:
Anders Gold
Ordstyrer:
Google Meet kode:

https://meet.google.com/
qop-fvcn-ndd

Nr. 08

Fraværende: Dorthe Fredsted
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

1 a) Forslag om at flytte punkt 6 til punkt 1.c
1 b) punkt 5 fra sidst skal der følges op på. Dette sker
snarest.
2) a) intet nyt
b) Henvendelse vedr. ønske om skolepatrulje. Maiken og
Trine går videre med dette. Sættes på dagsorden næste
skoleår.
c) Alle er tilbage i skole. Det går rigtig fint med at have
eleverne tilbage på skolen. Retningslinjerne bliver fulgt og
eleverne ser ud til at trives i det. 9. årg skal op i 2 fag efter
elevernes individuelle ønsker. 8. og 9. juni afholdes
prøverne.
d) Bekræfter personalets oplevelser af genåbningen. Sidste
skoledag planlægges i øjeblikket - nærmere oplysninger
følger. Det samme gælder for dimissionen. Skemaerne for
næste skoleår er under udarbejdelse. Der har været en
mindre brand i taget, der hurtigt blev slukket af en kvik nabo
med en lang stige.
e) intet nyt

3. Opstillingsliste.
3) Ingen har modtaget henvendelser. Opstillingsrækkefølgen
Hvordan ser listen ud? Beslutning om
er angivet. Skolen sørger for indsendelse.
det bliver fredsvalg eller?
(Da dagsordenen blev udarbejdet, da
var der ikke kommet yderligere
Konstituering klares ved den nye bestyrelses første møde.
kandidater – siden SB-meet mødet).
4. Hørringssvar – gruppe fremlægger
et udkast. Debat. Sendes til Hedensted 4) Noterne til høringssvaret ses igennem. Medlemmerne
kommenterer udkastet og drøfter, hvordan bestyrelsen kan
kommune.

arbejde videre med at få politikken til at leve i hverdagen.
Vi ønsker med vores svar at sende et signal om, at der på
visse områder ønskes en detaljeringsgrad, der hjælper med
at udfolde hensigterne bag politikken. Et udkast sendes
rundt, inden det endelige svar sendes ind.

5. Økonomi og Økonomiudvalg.
Tilbagemelding fra mødet. Sussie og
Maiken deltog fra bestyrelsen.

5) Økonomiudvalget oplever, at mødet i høj grad har en
rapporterende karakter. Udvalget fik en meget informativ
gennemgang af budget og regnskab og uddybende svar på
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alle stillede spørgsmål. Det er ønskeligt, at udvalgets arbejde
bliver mere involverende for udvalgets medlemmer. Der
hentes erfaringer fra andre skolers praksis på området. Der
er forslag om et hyppigere mødeinterval og udvalgte
fokuspunkter fra gang til gang, som der forhåndsorienteres
om på udsendte bilag. ”Skole og forældre” har lavet en
pjece, der kan søges inspiration i. Formen på udvalgets
arbejde skal tages op i næste skoleår. Bestyrelsen ønsker en
instruktion i hvordan skoleøkonomi fungerer og kan følges
op på.
6. Referat – hvem skriver ud til
forældrene?

6) Sussie skriver

7.Eventuelt

7) Næste møde flyttes til 17. juni
Jakob deltager i stedet for Sidsel til samtalerne den 4. juni
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