SKOLEBESTYRELSEN
Torsdag den 12. december 2019

Afbud: Kim, Eva, Susanne, Johanne Kristine

Pkt. Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af referat fra mødet
d. 24. oktober 2019

Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden

To tilføjelser til dagsordenen
Formanden:
- Intet til referat
Elevrådet:
- Skolefest, der gik rigtig godt - positive meldinger fra klassekammerater
- Fælles elevråd i Herning i næste uge
Pædagogisk Forum:
- 7. årgang har nyt pilotprojekt i denne uge ift. Job & Uddannelse
- UPV for 8. og 9. klasse
- Juleklip
- Stjerne-lab på Skoletorvet
Kontoret:
- Luciaoptog 13/12
- Nyhedsbrev fra skolelederen sendes ud inden jul
- UPV for 8. og 9. klasse
- Besøg af P4 om bevægelsesjulekalenderen
Skolernes Samråd:
- Temaer: Budget 2020 og Fællesskabsstrategi
Skole og Forældre:
- Intet til referat
ØK:
- Årsregnskab
- Fokus på tavlecomputere og tavler
- Udskiftning af møbler på Skoletorvet
- Pannabane til overbygningen
Rikke fremlagde resultaterne fra den trivselsundersøgelse, der blev afviklet i foråret
2019, og disse blev drøftet.
Tallene ser meget flotte ud, og udviklingspunkterne er der fokus på fra både klasseteam og ledelse.

3.

Siden sidst – ganske kort
a. SB-formanden.
b. Elevrådet
c. Pædagogisk Forum
d. Kontoret
e. Skolernes samråd.
f. Skole og Forældre
g. ØK

4.

Årets trivselsundersøgelse
Gennemgang og drøftelse

5.

Mål og indholdsbeskrivelse SFO
Gennemgang og drøftelse

6.

AULA
Orientering og sidste nyt

7.

Valg til skolebestyrelsen
Drøftelse

8.

P-pladsen

Der er nu kommet orange streger i Kys&Kør-banen, der gælder fra kl. 6-8.
Der er fortsat kaos om eftermiddagen.

9.

Evaluering af Tour De Bestyrelse

Deltagerne fortalte kort om deres oplevelser.

Rikke gennemgik Mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO.
Kan snart findes på skolens hjemmeside.
Alle hjem er nu på AULA.
Nogle forældre har udfordringer med gamle devices.
Der kommer en stor opdatering i januar 2020 og i april 2020.
Når eleven fylder 15 år, så skal eleven oprette Nem-ID for at komme på AULA.
Det er nu muligt at blive valgt for en 2-årig periode.
Tidsplan sendes ud med referatet.
Valgmødet holdes enten d. 16/3 og 17/3 2020 - dette koordineres med vores samarbejdsskoler.

Deadline ca. den 20. i hver måned. Sendes til Inger.
December - Juliane: Kys&Kør, klippedag, Lucia
Januar - Charlotte
Februar - Esben
Marts - Jacob
April - Johanne Kristine
Maj - Kim
Juni - Jens Christian

10.

Input til nyt fra Bestyrelsen

11.

Punkter til næste møde

- Princip for erhvervspraktik for 8. og 9. årgang
- Valg og 2-årige perioder i bestyrelsen
- ”Ansvaret tilbage til eleverne”

12.

Evt.

Intet til referat

