Skolebestyrelsesmøde onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19
Ordstyrer: Birte
Fraværende: Mette, Jeanette, Stefan, Dina
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
Elevråd:
Supernovaen er blevet indviet og bliver flittigt brugt.
• Elevråd
SFH:
• SFH
Kommunalbestyrelsen har besluttet at SFH3 ved Borbjerg
• Skole
Skole kan være et permanent tilbud under de nuværende
former. Det vil bl.a. sige fuldt forældrebetalt.
Har søgt om del i overskuddet fra Byfesten – der er bevilget
penge til et fladskærms-TV. Flot. Der arbejdes på højtryk med
MGP. Børnene er meget optaget heraf.
Skole:
Bevægelsesbånd har kørt i 3 uger – endnu ikke evalueret. .
(Kommentar fra elevråd – når man har bevægelsesbånd om
morgenen kommer man også mere ud senere på dagen).
Skolebesøg mellem Mejrup, Skave og Borbjerg 5.,6. og 7.
klasse. Vi havde besøg af 6. klasserne. Skolernes Motionsløb
med uddeling af den Gyldne Sko til de klasser, der løb længst.
2. Opfølgning omkring høringsoplæg Referatet fra Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober
fra Kommunalbestyrelsen.
blev gennemgået. Beslutningerne blev diskuteret og drøftet. Vi
afventer endeligt udspil omkring dato for selve høringen.
3. Evaluering af Fællesspisning og
Lis og Jeanette har holdt et møde med Hanne omkring
Sund Skolebod
Fællesspisningen. Brød bliver fremover ”ad libitum”. Det er
aftalt, at der skal være mulighed for varieret salat. Der vil altid
være noget varmt på menuen.
Eleverne giver udtryk for at der har været mere mad og udbud i
den sidste tid.
Bixen er stadig et godt tilbud og det fungerer godt med at
forældrene bager.
4. 7. klasser - placering
Vi arbejder fortsat på, at 7. klasserne skal blive på
grundskolerne, da der hverken er økonomiske eller faglige
argumenter for andet. Eventuelt samarbejde med øvrige
grundskoler.
5. Holstebro Kommunes Skolepolitik Foreløbig plan for arbejdet med Skolepolitikken blev
præsenteret. Bilag medsendes referatet.
6. Skolens 50 års jubilæum og SFHs
25 års jubilæum
7. Årsmøde i forår – dato og udvalg.

Jubilæumsudvalget er nedsat: Bent Hedegaard, Lis Tarbensen ,
Helle Buch, Lisbeth Hauge og Lise Nielsen. Der indkaldes til
møde af Helle Buch.
Torsdag den 8. marts. Udvalg nedsættes næste gang.

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

1. Intet
2. Intet at diskutere.

9. Kommende møder

Principper for revurdering: Klassekasser, Lejrskoler, ”Ved brud

på ordens- og samværsregler, mobiltelefonbrug.
Udvalg til Årsmøde. Punkter omkring Skolepolitikken.
10. Kværnen
11. Evt.

Venlig hilsen
Torben Vad
skoleleder

Skolebestyrelsen opfordres til af hjælpe med oprydningen.

