SKOLEBESTYRELSEN
15. marts 2022
Afbud: Jacob, Inger, Rikke, Andy, Mille

Pkt. Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af referat fra mødet
d. 25./1. 2022

Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Siden sidst – ganske kort

Formanden:
4. marts fik skolen besøg af P4MidtVest på den nationale trivselsdag i anledning af MGP.
Juliane og Jens Chr. fra bestyrelsen med – ligesom flere medarbejdere og
Rikke.
Der er indsendt ansøgning om forkortet skoledag som hidtil – fint arbejde fra
medarbejdere/ledelse.
Elevrådet: Ikke tilstede
Pædagogisk Forum:
Møde om skole-hjem-samarbejdet – der blev lavet en fokus-liste til fremtidig
brug.
Styrkelse af team-samarbejdet, hvilke opgaver skal/skal ikke ligge hos klasselæren.
Trivselsdagen gik godt, og der var gode oplevelser med venskabsklasser.
Kontoret:
Der arbejdes på næste års planlægning generelt.
Ledelsesteamet har været på planlægningsinternat i forhold til fagfordeling
osv.
Tidligere musikcafé ændret til forårskoncert – invitationer er sendt ud. Dato 7.
april.
Skolernes Samråd: Næste møde er 4. april.
Skole og Forældre:
Der har været fokus på valg og nu er fokus på trivsel generelt.
Der er givet midler til at drifte forældrerådgivningen: national telefonservice.
ØK: Møde udsat.

3.

Orientering

4.

Valg til skolebestyrelsen
- Marts 2022

5.

Kys og Kør – Trafik
Status på indsatsen
”gule veste”

6.

Input til nyt fra Bestyrelsen

Deadline den 20. i hver måned. Sendes til Inger.
Kim laver den næste hilsen.

7.

Punkter til næste møder

Se sidste referat.

8.

Evt.

Intet til referat.

Valgmøde mandag den 21. marts kl. 17 i personalerummet på skolen.
Rikke deltager fra ledelsen.
JCN laver fællesskriv til Aula med info om, at vi fortsat ønsker yderligere to kandidater,
og hvad det indebærer/ikke indebærer at sidde i bestyrelsen.
Vi fik gennemført to morgen-aktioner. Det gik godt og med smil fra de fleste forældre.
Eftermiddags-aktion var det denne gang ikke muligt at afholde.
Ønsker til Parkeringspladsen:
Gule markeringer langs midterrabatten til venstre for kys og kør banen.
Opfordring til at medarbejdere ikke benytter den første række alm. P-pladser, men holder den fri til forældre der skal afhente børn.
Skilte langs midterrabatten, gerne lavet af eleverne.

