Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 19. juni 2012 kl. 18
Ordstyrer: Lis
Fraværende:
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
• Elevråd
• SFH
• Skole

Elevråd:
Det er bestemt, hvad der skal ske på skolens fødselsdag – dette
afsløres ved morgensamling næste uge.
SFH:
Lisbeth har søgt nye udfordringer, hvilket betyder, at der skal
ansættes ny medarbejder.
Onsdag optræder flere børn fra SFH ved Borbjerg Mølle – både
på stylter, med rap og blues.
Vi starter SFH 3 op igen til august.
Skole:
6.- og 7. klasse har været på en fin lejrskole til København. Det
er næsten ved at være en tradition, at turen går derhen. Det
giver gode oplevelser til alle.
Vi forventer at være ca. 160 elever i næste skoleår – vi får bl.a.
et par ekstra elever i kommende 7. klasse og en stor
børnehaveklasse.
Nederste gang males af Steen i sommerferien – herudover får
vi som sædvanligt malet to klasselokaler.
2. Skolens 50 års jubilæum og SFHs
Det lader til, at alle kontaktpersoner er ved at være på plads.
25 års jubilæum – orientering om
Emneugen bliver planlagt, så alle børn på et tidspunkt arbejder
udvalgets arbejde. Evt. aftaler
med 60erne, 70erne etc.
Der arbejdes også med forskelligt mad alle dagene.
Fredag er der åbent hus fra kl. 14 - 16
3. Kvalitetsrapport 2010
Skolen lavede udtalelse og undrede sig over det sene tidspunkt
hvor man skal forholde sig til dette.
4. Skolebestyrelsesmøder 12 – 13 (se Datoerne blev rettet til og lægges på skolens kalender i
tidligere udsendte bilag) +
forældreintra.
Kontaktpersoner til kommende klasser Listen over kontaktpersoner blev gennemgået – denne lægges
(bilag er sendt ud)
på forældreintra.
5. Skoleår 12 - 13
• Skema
• Andet

Skemaet blev præsenteret. Enkelte ting fra kalenderen blev
gennemgået.
Kursusvirksomhed – Ny IT, Kompetenceudvikling i
Pædagogisk Læringscenter, Faglig Læsning m.m

6. Evt. emner til forældremøderne i
efteråret

Orientering om Forældrerådgivning.
Færdsel – Alle Børn Cykler etc.

7. Nyt fra (Orientering)
1. Skolebestyrelsen - bl.a. post
2. ”Skolebørn”
8. Kommende møder

1. Intet
2. Intet nyt nummer
Principper for revurdering: Klassekasser, Lejrskoler, ”Ved brud
på ordens- og samværsregler,

Løbende: Punkter omkring Skolepolitikken.
Oplæg i forhold til ”En anerkendende tilgang”- drøftes ved et
senere møde.
9. Kværnen
10. Evt. – bl.a. brød til næste møde

Venlig hilsen
Torben Vad
skoleleder

En opsummering omkring jubilæet - Torben

