Skolebestyrelsesmøde mandag den 29. august 2011 kl. 19
Ordstyrer: Stefan
Fraværende: Torben Vad
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
• Elevråd
• SFH
• Skole

Elevråd: Der er ikke valgt formand og næstformand endnu,
derfor er elevrådet ikke repræsenteret endnu.
SFH: Der er sendt dele af en sang til MGP. Der er 15 børn
med.
Positivt forældrearrangement med mange tilmeldte.
Ny i SFH: Henrik Scrøder er ansat som vikar i nogle af Hannes
timer.
Forældrerådet blev genvalgt
Skole:
Vi ser frem til udflugt fredag, hvor Skov og Naturstyrelsen står
for arrangementet. Børnene får besked i morgen

2. Høringssvar til Skolestrukturen

Høringssvar blev drøftet og tilrettet

3. Høring budget 2012-2015

Høringssvaret blev drøftet og godkendt.

4. Årsplan for skolebestyrelsesmøder
(se bilag)

Årsplanen blev vedtaget.

5. Plan for kommende
Planen blev godkendt
skolebestyrelsesmøder – der har ikke
været indvendinger til planen, der blev
forelagt før ferien.
6. Valg af SB medlem til SFH’s
SB repræsentant for det kommende år er fortsat Jeanette.
forældreråd – skal vælges hvert år
(Jeanette nuværende repræsentant for
skolebestyrelsen)
7. Skolens 50 års jubilæum og SFHs
25 års jubilæum

Forslag om at oprette Borbjerg Skole som en gruppe på
Facebook.
Der skrives en notits i ”Kværnen” for at efterlyse personer, der
vil være med til at få samlet tidligere klasser, samt nogle
frivillige, der vil være med i et evt. udvalg.
Helle og Lene forfatter et indlæg til kommende udgave.
Helle, Bent og Lis melder sig til arrangementsudvalget.

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

1. Intet
2. Relevante artikler: ”Løb på skoleskemaet”, ”Lektiefri klasse”

8. Kommende møder

9. Kværnen
10. Evt.

Principper for revurdering: Klassekasser, Lejrskoler, ”Ved brud
på ordens- og samværsregler, mobiltelefonbrug.
Info om læsebånd-løbebånd (Puls),
Skolejubilæum
Der er behov for frugttanter: 1 om tirsdagen + vikarer
Forespørgsel om der evt. kunne være mulighed for at bestille
salat, bolle på de andre skoledage. Det kan evt. tages op ved
næste møde med Hanne.
Fælles informationer på forældremøder:
• Skolejubilæum
• Bagning, frugttanter
• Høringssvar
• Strukturdebat
• Læsebånd/løbebånd/motionsbånd
• Mette er backup for Bent i 0. kl. i tilfælde af høst.
Mette tager kage med næste gang.

Referent Inge Bomholt

