Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19
Ordstyrer: Bent
Fraværende: Helle, Lene, Martin, Mads
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
omkring jubilæet
3. Overbygning i skolegård ved IT
lokalet.

4. Pals forældrerådgivning

5. Skoleår 12 - 13
• Aftaler –
skole/forældresamarbejde
(bilag)
• Personale
• Fagfordelingen
• Skoleakkorder
• Etc.
6. Områdeledelse
- orientering på henvendelse til
børnehavens bestyrelse
7. Budget/Regnskab

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

Elevråd:
Intet
SFH:
Intet nyt – i næste uge skal SFH deltage i SFH - OL i Vinderup.
Alle børn tager af sted.
Skole:
Der er mange arrangementer her i foråret: Tur til Thorsminde,
Musicalbesøg, Optrin ved Jasonites (Odin Teatret) og 1. klasse,
O-løb, besøg af Huskunstner, Lejrskole for 6. og 7. klasse i
næste uge etc.
Orientering om det praktiske – der aftales med frivillige
hjælpere og udvalget er i det hele taget nået langt.
SFHs 25 års jubilæum: Åbent hus for forældre m.m. den 1.
august kl. 14-16.
Vi påbegynder en overdækket bygning ud i skolegården ved IT
lokalet. Vi regner med et par bænkeborde m.m. som kan
benyttes af de store elever i frikvartererne samt til
udeundervisning.
Pals Forældrerådgivning præsenteres ved forældremøderne i
efteråret, men brochure herom lægges allerede nu på
forældreintra. Skolen har fået uddannet to vejledere – Lene
Kirkegård og Anette Stenbakken.
Aftaler om skole-hjem-samarbejde for næste skoleår blev
godkendt.
Der blev orienteret om fagfordeling samt den
personalemæssige oversigt for kommende skoleår.
Skoleakkorderne er nogenlunde på plads. Vi fortsætter med en
helhedsaftale.

Der blev orienteret om henvendelsen til Børnehavens
bestyrelse. I øjeblikket er der ikke aftalt møder med
Børnehavens bestyrelse.
Oversigt over budget/regnskab 2012 blev udleveret. Budgettet
holdes for nuværende.
1. Intet
2. Intet nyt
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.
Kontaktpersoner til kommende klasser med på næste møde –
og evt. emner til forældremøderne.
Skolebestyrelsesmøder næste år – liste.
10. Kværnen
11. Evt. – bl.a. brød til næste møde

Venlig hilsen
Torben Vad
skoleleder

Næste møde ændres til onsdag den 13. juni kl. 17.

