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Referat fra skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 8. januar 2019
Kl. 17.00 – 19.30.
Dagsorden
1. Godkendelse
af referat.
2. Meddelelser.

Indhold

O/D/B
B

Formand
 Kursus for skolebestyrelsen den 21/1 på Rolf
Krake kl. 19.00
o Dagsorden mangler endnu
Skoleleder
 Ekstra bevilling på 380.000,00 i 2018
 Der er indskrivning for øjeblikket. Det tyder på
én klasse. Vi er på 23 nye elever i skrivende
stund.
Afdelingsleder
 God start på skoleåret. Terminsprøver er
afviklet.
Personale
 Intet at bemærke
SFH
 God start på skoleåret.
 Stadig stort fokus på styrkecentret
 DB lover rundvisning i det nye køkken ved
næste møde.
Elevråd
 Ingen fremmødte fra elevrådet
Øvrige medlemmer
 Vi vente stadig på at høre fra
færdselsafdelingen ift. Skolepatrulje
 Kort orientering om samarbejdet med
inklusionsvejlederen.

O

3. Nyt fra støtteforeningen

Juleindsamling hos købmanden
 Intet nyt om guirlandesalget.

O

4. Indskolingen

Orientering om arbejdet i indskolingen. Herunder
hvem er primært ansat og deres funktioner
v. Dorthe Bogø
 Gennemgang af personalet.

O
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5. SFH

6. Mellemtrin

7. Evaluering af
valgfag

8. Velgørenhed.

Orientering om arbejdet i SFH. Herunder hvem er
primært ansat og deres arbejdsområder
v. Dorthe Bogø
 Gennemgang af personalet.
 Hvordan fastholder vi 4. årgang i Klubben
o Gennemgang af potentielle tiltag v. DB.
Gennemgangen efterfulgtes af debat og
nuancering.
Orientering om arbejdet på mellemtrinnet. Herunder
hvem er primært ansat og deres funktioner.
v. Solveig Mogensen
 Mellemtrinnet er fremover bestående af 4.-6.kl.
 Gennemgang af personalet.
Evaluering af nuværende valgfag
Orientering omkring ny lovgivning for valgfag på 7. og
8. årgang
Hvilken betydning får det for nuværende valgfag?
v. Anders Vad
 Vi arbejder med en måde at fastholde unglederuddannelsen og samarbejdet med DGI.
 Der skal fremadrettet udbydes HDS som
valgfag
 Valgfag bliver 2-årige og skal muligvis afsluttes
med en prøve/eksamen.
Hvordan skal vi som skole forholde os til de mange
henvendelser om velgørende tiltag vi jævnligt
modtager.
- Emnet blev efterfølgende debatteret.
- Det var centralt at kernen i debatten var: ”at
gøre noget uegennyttigt for andre”
- Der lægges op til at ideen drøftes i
personalestaben.

9. Evt

Mvh
Søren Enevoldsen/Solveig Mogensen
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