Skolebestyrelsesmøde mandag den 20. februar 2012 kl. 19
Ordstyrer: Stefan
Fraværende: Helle, Mette – Lis og Martin deltog i punkterne 1-3
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
• Elevråd
• SFH
• Skole

2. Skolens 50 års jubilæum og SFHs
25 års jubilæum – orientering om
udvalgets arbejde. Øvrige tiltag.
3. Økonomi
• Regnskab 2011
• Budget 2012 - udspecificeret
4. Årsmøde den 8. marts kl. 19.30 –
invitation til godkendelse

Elevråd:
Intet nyt.
SFH:
Der har været PALS Træf i Multisalen for alle SFH’ere på Pals
skolerne. Udveksling af ideer. En meget god oplevelse med
gode tilbagemeldinger. Der var bred enighed om at
arrangementet skal gentages til efteråret.
I vinterferien var der 3 åbne dage og 2 lukkedage. Ingen
bindende tilmelding – der var meget få børn - 10-13 børn – alle
i SFH1.
Skole:
I uge 6 havde vi en rigtig god emneuge – et minisamfund, hvor
eleverne fik en lille fornemmelse af vilkårene i ”det virkelige
liv”. Vi har også afviklet fastelavn for alle – 7. klasserne stod
sammen med SFH for et flot arrangement.
Fra 20. februar bruger vi 3-4 ekstra timer til støtte i 4. klasse
grundet det øgede elevtal.
Torben beder Steen finde kartoteker over gamle elevklasser,
som udleveres til udvalget sidst i denne uge – kontakt til Lis.
Udvalget opfordres til snart at sende invitationer ud.
Regnskab 2011 er endnu ikke færdigt – der bliver et mindre
underskud.
Budget 2012 blev præsenteret og godkendt.
Indbydelsen sendes ud via forældreintra.

5. Høring ang.
ressourcetildelingsmodeller – se
medsendte oplæg.

Høringsvaret blevet tilpasset og afsendes.

6. Foreløbig tidsplan for planlægning
af skoleåret 12-13 præsenteres

Fremlagt og kort kommenteret.

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

1. Intet
2. Artikel om Tarzanbane kan inspirere. Interessant artikel om
elever, der står for lektiecafe – her står 8. klasse for det – måske
kan 7. klasses elever også gøre det.
Principper for revurdering: Klassekasser, Lejrskoler, ”Ved brud
på ordens- og samværsregler,
Punkter omkring Skolepolitikken.
Diskussion ang. fordele og ulemper ved evt.
forældrestøtteforening.
Der kommer lidt om emneugen i næste nummer. Evt. noget om

8. Kommende møder

9. Kværnen

10. Evt. – bl.a. brød til næste møde

Venlig hilsen
Torben Vad
skoleleder

årsmøde og skolestruktur i næste nummer.
Bent sørger for brød.
Privat opfordring til at der bliver fulgt op på Viktor Hedegårds
viden om skole, kirke og samfund. Der planlægges med
optagelser, hvor Viktor fortæller. Skolen forsøger at komme
med omdrejningspunkter til 5-6 emner omkring skolen.

