SKOLEBESTYRELSEN
Onsdag d. 27. april 2022

Afbud: Rikke, Gitte, Juliane, Esben, Mille

Pkt. Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af referat fra mødet
d.15. marts 2022

Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Siden sidst – ganske kort

Formanden:
Fint fællesmøde med samarbejdsskolerne
Succes med forårskoncerten, hvor der var flot opbakning - det var en god oplevelse.
Ny skolebestyrelse er dannet med tiltrædelse 1. august 2020
Elevrådet:
Intet til referat
Pædagogisk Forum:
I uge 17 er der klyngeuger med forskellige temaer
8. klasse har været i praktik
Brobygning for 4.-6. klasse med samarbejdsskoler var en succes
Skriftlig eksamen starter mandag den 2/5
Kontoret:
Fagfordeling er i gang
Planlægning af fagdage fra uge 20 i overbygningen
Fire 8. klasser bliver til tre 9. klasser
Der planlægges med fem alternative dage næste år.
Skolernes Samråd:
4/4 var der møde på skolen i Sdr.Felding. Her mødtes samrådet med de nye medlemmer af Børne- og Familieudvalget. Det var et givtigt møde, hvor der bl.a. var fokus på
dansk som andetsprog.
Skole og Forældre:
Intet til referat.
ØK:
Der er møde den 2/5 om årets budget vedr. undervisningsmidler.

3.

Orientering

4.

Timefordelingsplanen
Godkendelse

Timefordelingsplanen 2022-23 blev gennemgået og godkendt.

5.

Opsamling fra fællesmødet
d. 15/4 2022
Proces omkring princip for overgange
Info og drøftelse

Ledelsen lavede en optakt til arbejdet med et nyt princip.
Bestyrelsen fandt nøgleord.
Før næste møde laver ledelsen forslag til 4-5 målsætninger.

6.

Orientering om processen vedr.
næste års skoleplan – herunder orientering om medarbejdernes indsats og fokusområder.
Orientering

7.

Snackautomat
Drøftelse

Ledelsen orienterede om skoleplanen 2022-23.
Medarbejderne og skolens ledelse har ved 3 dialogmøder arbejdet med de indsatsområder, der vil være fokus på kommende skoleår.
Skoleplanen er nu færdig og vil være retningsangivende for pædagogiske indsatser i
kommende skoleår.
Elevrådet i overbygningen har ønsket sig en snackautomat.
Dette blev drøftet:
Hvad kan lade sig gøre?
Hvem skal passe den?
Hvad med hygiejnen? Hvem sørger for det?
Hvad sker der, hvis tingene bliver for gamle?
Vi skal have fundet en løsning, vi kan håndtere.
ARLA har en mulighed for snackautomat med sunde produkter.
Skal være udgiftsneutral.
Jens Chr. undersøger nærmere.

Parkeringsplads
Afrunding og drøftelse

Tidligere har bestyrelsen lavet indsats på p-pladsen om morgenen.
Det er vigtigt, at der fortsat holdes ved.
Kan man lave gule markeringer langs kantstenene langs græsstriben, samt skilte med
parkering forbudt.
Jens Chr. går videre med det.
Opfordring til, at medarbejderne ikke benytter den første række p-pladser.

9.

Input til nyt fra Bestyrelsen

Deadline den 20. i hver måned. Sendes til Inger.
April: Jacob: fire nye medlemmer, fælles skolebestyrelsesmøde med samarbejdsskolerne med fokus på overgange, velkommen til ukrainske familier, forårskoncerten og
den syngende skolebestyrelsesformand.
Maj: Gitte
Juni: Jens Christian

10.

Punkter til næste møder

Fremtidens skole, princip for overgange, snackautomat (maj-mødet)
Goddag og farvel samt konstituering (juni-mødet)

11.

Evt.

Intet til referat

8.

