SB-møde Tirsdag d. 23. august 2016
Kl. 17.00-19.50: møde og spisning
Kl. 19.50-20.00: Oprydning
DAGSORDEN: Poul Erik og nye formand
REFERAT: Poul-Erik eller anden
Deltagere:
Maria går ca. kl. 18.00 pga. Matilde´s fødselsdag
Afbud fra:Peter
Forplejning: Rasmus
Eleverne deltager fra kl. 17.00-17.30. Deltager ikke
5 min

1

Afbud til:
Formand eller skolen 58 58 40 41

Referat godkendes næste gang

1.

Godkendelse af ref. fra sidste møde
Opsamling fra sidste møde

2.

Præsentation af alle

3.
4.

Elevråd
min
Konstituering
10 min
Formand:__________, Næstformand: ___________

Deltager ikke i dag
Formand Peter Serup
Næstformand Mie Riise

5.

Forretningsorden gennemgås

6.

Formalia. Tilsendt som dokument

Forretningsordenen blev gennemgået. Det blev vedtaget at hvervet som referent går på omgang. Den der er
referent står og for bespisning
Formalia blev gennemgået

Styrelsesvedtægt, tavshedspligt, hvordan skrives der sammen på
Intra, inkl. ledelsen

7.

21/7, 3/11 28/11, 19/1, 21/2, 23/3, 18/4, 17/5, 12/6

Mødedatoer for resten af skoleåret planlægges
Medbring jeres kalender

8.

Kontaktpersoner for klasserne
1.kl. Lilli, 2. kl. Sara, 3. kl. Rasmus, 4. kl. Mie, 5. kl., ________
6.kl. Rasmus/Lilli

9.

Nyt fra skolen (O)

15 min

Mandagssamling, nye lærere,
Mødet d. 24/8, ”Gør en god skole bedre”- hvem deltager ????

10. Nyt fra lærerne (O)

15 min

11. Nyt fra klasserne (O)

10 min

er alle klasser kommet godt i gang ??

12. Næste møde d.

5 min

Forplejning:_________

13. Punkter til nyhedsbrev

14. Evt.

0. kl: _Martin, 1. kl: Peter, 2. Kl: Sara
3. Kl: Maria, 4. kl:Mie,
5 kl.:Maria/Sara 6. kl: Rasmus/Lilli
Til det første forældremøde præsenterer kontaktpersonerne sig for forældrene. Man kan tage udgangspunkt i det skriv, som der blev uddelt på mødet.
Poul Erik Deltager så vidt muligt på alle forældremøderne, og fortæller lidt om FF og UU, samt det at vi
prioriterer at have en kvote af voksne, frem for fx nye
bøger.
Der blev fortalt lidt om Virksomhedsplan og
Meebook.
Bestyrelsen ønsker at periodeplaner både ligger i
Meebook, men også på intras opslagstavle
Det går rigtigt fint med FF og UU. Det er spændende
projekter der har været i gang.
Der blev drøftet mandagssamling, skolebestyrelsen
gav enigt udtryk for, at de ønskede den tilbage igen.
Trine fortalt lidt om bevæggrundene til at den kun
ligger en gang om måneden.
Det blev besluttet, at Poul Erik og medarbejderne
tager punktet op på næste pædagogisk rådsmøde.
Der er kommet nye elever i en del af klasserne, og der
kommer flere i løbet af den næste tid. Vi er pt 120
elever.
Punkt til september mødet: FF snak, Mie og Lilli ved
besked, morgensamling

5 min

10 min

15. Datoer for forældremøder i klasserne
0.kl; 7/9 kl. 16-18, 1,kl: 30/8 , 2. kl; 29/8 kl. 17-19,
3. kl; 26/9 kl. 17-19 + 21/3 kl. ? , 4. kl; 13/9 kl. ?,
5. kl; 8/9 kl. ?, 6 kl; 3/10 kl. 16-17.30
16. Punkter til fremtidige møder

Oktober mødet, det nye skema og UU evalueres

SB-møde Tirsdag d. 23. august 2016
Kl. 17.00-19.50: møde og spisning
Kl. 19.50-20.00: Oprydning
Lave princip for ”åben skole”, +
Snak om læsehandleplaner
Forår 2017: revidere information til forældre
17. Mødedatoer resten af året. Fast punkt
Skrives op alle sammen

18. Kontaktpersoner for klasserne. Fast punkt
0. kl: _Martin, 1. kl: Peter, 2. Kl: Sara
3. Kl: Maria, 4. kl:Mie,
5 kl.:Maria/Sara 6. kl: Rasmus/Lilli

D=Drøftelse, O= Orientering, B= Beslutning, H= Høring
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