Skolebestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011 kl. 19
Ordstyrer: Bent
Fraværende: Stefan, Inge, Martin (7. kl.)
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
• Elevråd
• SFH
• Skole

Elevråd:
Elevrådet er med til at arrangere Julefrokosten den 16.
december. Elevrådet har evalueret bevægelsesbånd – glade for
det, fint med kun én dag om ugen eller ikke to dage i træk. Man
overvejer at købe nogle ting til klasserne – evt. julegave.
SFH:
Det gik godt med MGP – dejligt lige nu at være ovre det. Det
giver børnene rigtig meget. Pædagogerne kan mærke, at det er
en flok PALS børn, vi har med. Børnene er dejlige at have med
på tur. De er meget opmærksomme. God opbakning af
forældre.
Der kommer en praktikant i 13 uger fra onsdag den 30.
november. Skal primært være i SFH2.
Skole:
Vi har bestilt et foreløbigt antal nye computere – fælles
kommunalt indkøb. Vi holder os til bærbare og stationære
computere. Det forventes, at indkøbet realiseres senest ved
starten af næste skoleår.
Skolefesten var vellykket – en god ramme for børnene.
Der starter nye børn på skolen. Pr. 1. december et barn i 1.
klasse og 1 barn i 4. klasse. Til 1. januar starter der 3 børn i 4.
klasse. Vi har haft en del sygdom i lærerstaben i den sidste tid.
2. Skolens 50 års jubilæum og SFHs
Udvalget søger kontaktpersoner via facebook 25 års jubilæum – orientering om
kontaktpersoner som kan sende invitationer til
udvalgets arbejde
klassekammerater og sørge for tilmelding.
Evt. udstilling både om skole og Borbjerg /Hvam.
Der vil blive lagt invitation samt en liste med kontaktpersoner
på skolens hjemmeside.
3. Princip om mobiltelefoni (bilag)
Bilag blev gennemgået og princippet rettet til og besluttet.
Lægges revideret på skolens hjemmeside og sendes desuden til
forældre på skoleintra.
4. Høringssvar omkring
Høringsmaterialet blev drøftet. Temaerne drøftet, der laves
skolestrukturen (se udsendte materiale) oplæg til næste skolebestyrelsesmøde i december.
5. Økonomi
• Regnskab 2011
• Budget 2012 (forudsætninger)

Der laves oversigt over regnskabet til decembermødet.
Budgettet for 2012 påbegyndes.
For både skole og SFH gælder: Vilkårene er, at der ikke bliver
nogen prisfremskrivning (løn undtaget), der skal spares 1,5 %
på rammen.
Skolen: reducering af ikke undervisningsopgaver samt fjernelse
af fælles kommunale arrangementer (idrætsaktiviteter skolerne
imellem på mellemtrinet, musik m.m.)
SFH: reduktion i lønsum 1%.

6. Holstebro Kommunes Skolepolitik
• Læseindsatsplan (se bilag med
skolens læseplan)
• Holstebro Kommunes
Børnepolitik
7. Årsmøde den 8. marts: evt. udvalg.

Læseindsatsplanen blev drøftet og lægges nu på skolens
hjemmeside.
Holstebro Kommunes Børnepolitik blev drøftet i forhold til
arbejdet på Borbjerg Skole. Er tidligere debatteret på PR.

8. Nyt fra (Orientering)
1. Skolebestyrelsen - bl.a. post
- Dialogmøde den 19. januar
2. ”Skolebørn”

1. Birte, Bent, Torben og Dina deltager og mødes ca. en uges
tid før. Torben indkalder til møde.
2. Spændende artikel om tværfaglig kreativ dag – hel
undervisningsdag.

9. Kommende møder

Principper for revurdering: Klassekasser, Lejrskoler, ”Ved brud
på ordens- og samværsregler,
Punkter omkring Skolepolitikken.
Dialogmøde – på ved decembermødet.
Årsmøde udvalg ved januarmødet.
Intet

10. Kværnen
11. Evt.

Venlig hilsen
Torben Vad
skoleleder

Udsættes til mødet januar.

Næste møde den 12.12 kl. 18.30 inklusiv Julefrokost. Lis
sørger for kaffe.

