SB-møde Torsdag den 28.September 2017
Kl. 17.00-19.50: møde og spisning
Kl. 19.50-20.00: Oprydning
DAGSORDEN: Poul Erik og Peter

REFERAT: Lilli

Deltagere:
Forplejning: Lilli
Referent. Lilli
Eleverne deltager fra kl. 17.00-17.20.

Afbud til:
Formand eller skolen 58 58 40 41
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Til stede:
PE, Hanne, Martin, Mie, Maria, Lilli

1.

Godkendelse af ref. fra sidste møde
Opsamling fra sidste møde

5 min

Referater skal underskrives.
Godkendt

2.

Elevråd

15 min

Elevråd består af Magnus fra 6 klasse og Gustav
fra 4 klasse. Hanne er tovholder for elevrådet.
Der er ønske om en skolefest uden forældre, men
med lærerne.
Der skulle være små boder i de forskellige klasse
hvor man kunne købe sig til nogle aktiviteter.
Der er ønske om en skolebod, hvor man kan købe
frugt, boller osv.
Der er blandt nogle elever efterspørgsel på om det
kunne være muligt at man kunne få sin mobiltelefon om fredagen i et eller måske to frikvarterer.

3.

Principper
1.1-1.5 Poul Erik
1.10 Hanne og Lotte

45.min

Princip 1.1-1.5 er godkendt. Princip 1.10 er der små rettelser
til, vi godkender dette via mail, indenfor de nærmeste dage.

4.
5.

Pause
Nyt fra skolen. Herunder budget

6.

Tilbagemelding fra Styregruppe vedr. bygninger og opsamling fra fællesmødet
30 min
Fast punkt. Deadline for inputs til store punkter
Nyt fra lærerne (O)
5 min

7.
8.

9. Nyt fra klasserne (O)
10. Indkomne beskeder til skolebestyrelsen

30 min
(O)20 min

5 min
D 10 min

11. Punkter til fremtidige møder

Stillingsopslag. Vi slår op i november igen. Arne
tager vikartimerne indtil ny er ansat.
Det ser stadig godt ud mht til budgettet.
Der er forslag om at lave en eftermiddag/aften
hvor man kan lære om Meebook.
Processen kører stadig og vi afventer budgetforlig
i uge 41.
Ingen ting til drøftelse.
En del af lærerne er presset tidsmæssigt, og nogle
synes, at der går mange undervisningstimer på
tvungne emneuger.
God opstart i alle klasserne.
Der kommer et fyraftensmøde med en SSP konsulent, emnet vil være mobil etik, dette møde er for
forældre. Dato bliver snarest meldt ud.
Martin laver oplæg omkring dannelse til SB-møde
d. 14/11-17.
Principper om dannelse
Strukturer om referater og IT
Snak om læsehandleplaner
Lave princip for ”åben skole”.
Økonomioverblik hvert kvartal.

12. EVT
Næste møde.

Næste møde er d. 31/10-17
Det er ang. Dropmob.
Forplejning: Hanne
Referent: Ingen
Næste næste møde er d. 14/11-17
Forplejning Maria
Referent: PE

D=Drøftelse, O= Orientering, B= Beslutning, H= Høring
13.
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