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SB-møde Torsdag d. 28. april 2016
Kl. 17.00-19.45: møde og spisning
Kl. 19.45-20.00: underskrift og oprydning
DAGSORDEN: Poul Erik og Annitta
REFERAT: Poul-Erik eller Annitta
Deltagere: Lilli, Dorte, Mie, Rasmus, Poul Erik og
Annitta
Afbud fra: Bent, Anita, Sara og Trine
Forplejning: Dorte
Eleverne deltager fra kl. 17.00-17.30. Begge to tilstede
1.
2.

Godkendelse af ref. fra sidste møde
Opsamling fra sidste møde
Elevråd (O)

3.

Nyt fra skolen (O)

5 min

Godkendt

5 min

Se deres referat

10 min

Mobiletik, status på sygemeldinger

4.

Økonomi (O)

Afbud til:
Annitta 60 27 28 62 eller skolen 58 58 40 41

5 min

Lene er stadig sygemeldt, Arne er fastansat i Lenes
skema. Der er fokus på om nogle børn bliver inaktive,
nu hvor det er tilladt at bruge mobiltelefon i frikvarterene. Nuværende 5. kl får besøg fra Kina i august
måned. Der skal fokus på flere venskabsklasser. Der
skal snart laves virksomhedsplan. Fokus på globalisering og bevægelse.
Meebook-en ny læringsprofil. 3 lærere skal på kursus
før sommerferien i dette.
Maria har opsagt sin stilling, den er slået op. Samtaler
vil være i maj/juni.
Kommende 0. kl ca 20 elever. Samlet elevtal 120
Kort opdatering

Ultra kort status

5.

Nyt fra lærerne (O)

10 min

Ingen lærere til stede

emneugen

Der er 5 kandidater opstillet. Så der bliver kampvalg
Valgbestyrelsen arbejder på dette

6.

Valg

7.

Ny fra klasserne, kort (O)

10 min

Kort gennemgang af alle klasser. Enkelte fokusområder skal følges op

8.

Fagfordeling (O+D)

10 min

Arbejder på at UU og FF vil være hele dage næste
skoleår
Regner med at fagfordelingen og skemaer kan meldes
ud før sommerferien.
Bestyrelsen opfordre til at den i årsplanen for de enkelte klasser, kan meldes ud hvilke uger elevsamtaler
vil finde sted og det samme for forældremøderne
En række principper gennemgås og vedtages

Hvor lang er vi ?, forslag til UU + FF næste skoleår

9.

Principper

ca 1 time

Materiale uddeles på mødet, beslutninger træffes

10. Gør en god skole bedre (D)

15 min

Kort vendt

Forældremøder, samtaler, kontaktforældre, ny struktur,
evt. lille projekt

Kort vendt
-fagfordeling, emneugen. Princip for samarbejde m
lokalsamfundet
Lilli ???

11. Brobygning, hvis der er tid
12. Næste møde d. 23/5
Forplejning:

Mie

13. Punkter til nyhedsbrev
14. Evt.
15. Punkter til fremtidige møder

5 min
10 min

16. Mødedatoer resten af året
17. Kontaktpersoner for klasserne
0.kl. Lilli, 1. kl. Sara, 2. kl. Rasmus, 3. kl. Mie, 4. kl: Dorte, 5.kl.
Rasmus/Lilli, 6. kl. Annitta

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

Fastsættelse af 1. møde i august.
Aftale detaljer omkring 1. skoledag for 0.kl
14/6

