Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 24. januar 2012 kl. 19
Ordstyrer: Jeanette
Fraværende: Dina
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
4. Evaluering - Dialogmøde

5. Holstebro Kommunes Skolepolitik
- vore Trivselstiltag

Elevråd:
Forespørgsel om elevrådsfest for 3. – 7. klasse – evt. den 16.
marts. Elevrådet arrangerer det hele, men vil gerne have hjælp
fra en lærer (Britt) samt nogle skolebestyrelsesmedlemmer.
Flere SB medlemmer meldte sig som frivillige hjælpere –
Stefan, Bent, Helle, Jeanette.
SFH:
Pædagogisk dag – struktur på hverdagen. Mere struktur på
aktiviteter og funktioner i hverdagen. Resultatet af dagens
diskussioner er trådt i kraft. Aktiviteterne kører på ugebasis –
d.v.s. en uge ad gangen.
PALS træf den 1. februar for alle SFH’er, der kører Pals.
Foregår her på stedet.
Skole:
6. klasse har deltaget i Netfinderfinalen og vandt! Flot gået.
Lene K. og Anette har været på kursus i forhold til at fungere
som PALS forældrerådgivere – forældrene orienteres nærmere
herom senere.
Pædagogisk dag handlede om tiltag omkring idræt og
bevægelse samt struktur på vore materialer. Her blev der ryddet
op forskellige steder. Dejligt. Vi har indledt rækken af MUS
samtaler. Vi tænker på at lave PALS forventninger til
skolebussen, da vi af og til hører om problemer i skolebussen.
Der er oprettet gruppe på facebook – Borbjerg Skoles 50 års
jubilæum.
Skolen forsøger at finde de gamle lister. Disse gives til
udvalget, som så kan forsøge at finde kontaktpersoner.
Skolen har nedsat udvalg til emneuge, som afvikles i ugen op
til Jubilæumsfesten.
SFH gør også et eller andet på dagen – den 1. august, hvor SFH
har 25 års jubilæum.
Foreløbigt regnskab blev fremlagt.
Foreløbigt budget blev forelagt – udspecificeres nærmere ved
næste møde.
Det er stadig et godt initiativ, at politikerne mødes med
bestyrelser, ledelse og medarbejdere. Dog bør
sammensætningen med andre institutioner være enten andre
skoler eller den lokale børnehave.
Under ”Læringsmiljø og fællesskab” præsenteres en
beskrivelse af Skolens nuværende Trivselstiltag. Denne
diskuteres, rettes til og tages efterfølgende på PR og lægges på
skolens hjemmeside.

6. Årsmøde den 8. marts - udvalg

7. Næste møde – ændre tidspunkt
8. Høring ang.
ressourcetildelingsmodeller

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

11. Kværnen
12. Evt.

Venlig hilsen
Torben Vad
skoleleder

Der inviteres til kl. 19.30.
Program indeholder Årsberetning, kaffe, Nyt om Pals (evt.
ønske om at få orientering om forældrerådgivere – Torben
undersøger)
Torben laver invitation til mødet.
Birte laver årsberetning.
Stefan mangfoldiggør.
Afbud på selve dagen fra Lis og Stefan (arbejde)
Mandag den 20. februar kl. 19.
Høringsmaterialet blev drøftet igennem. Der er enighed om, at
det er meget tyndt beskrevet.
Det er skolebestyrelsens umiddelbare holdning, at oplægget er
ualmindeligt tyndt beskrevet, og at der bør være langt flere
oplysninger, hvis der ønskes et kompetent høringssvar.
Skolebestyrelsen ønsker uddybende materiale.
Punktet tages op på næste møde.
1. Intet
2. Intet

Principper for revurdering: Klassekasser, Lejrskoler, ”Ved brud
på ordens- og samværsregler,
Punkter omkring Skolepolitikken.
Budget 2012 – udspecificeret
Høring ang. modeller for ressourcetildeling.
Jubilæum
Årsmøde.
Evt. lidt om Netfinderfinalen – spørge 6. klasse.
Lis og Jeanette holder møde med Hanne angående evaluering
af skolemad.
Stefan har brød med ved næste møde.

