Skolebestyrelsesmøde onsdag den 12. juni kl. 19
Ordstyrer: Jeanette
Fraværende: Afbud fra Lis, Stefan – Lars dukkede ikke op.
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
Elevråd:
Skolens jubilæum fejres med tur til Jesper Blomsterpark. Dette
• Elevråd
blev flot præsenteret af elevrådet ved morgensamling i tirsdags.
• SFH
SFH:
• Skole
Mange ”ud af huset arrangementer” i den kommende tid,
afslutning med 4. klasserne m.m.
SFH tilmelder to arrangementer til ”Tænd Ildsjælen”.
Førskolebørnene laver optrin for Børnehaven og
SFH3 laver arrangement omkring aktiviteter med de ældre.
Økonomien strammer til – årsag lidt færre børn.
Skole:
Ansættelse af Bettina Kromann og Jakob Holm Poulsen –
begge musiklærere. Vi satser på mere musik i årene fremover.
Vinduer på sydsiden udskiftes i starten af sommerferien.
IWB (Interaktive wide boards) sættes op i uge 27.
Torben omtalte antal fødte børn i 2013 i Holstebro Kommune.
Overskuddet fra jubilæet kommer nu til sin ret: Vippen er
kommet op legepladsen – der mangler flis, men det varer ikke
længe inden, den kan tages i brug.
2. Årsmøde 14. augustdetailplanlægning.
Årsberetning ved Birte Ebbensgaard
Tanker m.m. om” Den nye skolereform”.
Fakta omkring den nye skolereform – herudover: Hvad betyder
det umiddelbart for vores skole. Udfordringer og muligheder.
Få forældrene til at summe omkring et fremtidsværksted ud fra
et tema fra skolereformen. ”Hvad skal vi have mere af?”
”Opråb” sendes ud inden ferien.
Birte og Torben laver indbydelse.
3. Kontaktpersoner til klasserne 13-14
Forældremøder – skolebestyrelsens
rolle.

•
•

4. Skolebestyrelsesmøder 13-14

•

5. Skoleår 13 – 14
- orientering

•
•
•

Listen over kontaktpersoner blev tilpasset næste
skoleår.
Ved forældremøder:
Forældrerådgivning – evt. forældrepar til at fortælle
herom.
Bilaget med datoer blev revideret. Sendes med referatet
ud.
Der etableres kursusforløb omkring IWB på skolen –
ca. 4 kursusgange i løbet af året.
Næste års skema ligger klart – finjusteres – bliver sendt
ud til forældrene i sidste skoleuge.
Inklusionsrotationskursus: 3 lærere deltager i
Kommunens inklusionskurser – forskellige områder.

•
•

Lærerne vil være i et kursusforløb på 6 uger. Kurserne
ligger i fortsættelse af hinanden. Vi håber derfor at
kunne ansætte én lærer i 18 uger, der går ind i
skemaerne.
Der starter 2 grønlænderbørn i næste skoleår.
PALS – Mental Sundhed (projekt som skolen bliver
pionerskole i) starter først med udgangspunkt i skoleår
14-15. Vi vil dog deltage i forskellige kursusdage og
informationsdage i næste skoleår.

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

1. Intet
2. Intet

8. Kværnen

Efter sommerferien præsentation af nye lærere.

9. Evt.

Brød til næste gang: Lenes Fritterlagkage
Bent henviste til Cepos rapport, der påviste, at det var blevet
dyrere for de kommuner, der havde lukket små skoler.

10.

Referent: Torben Vad

1. ”Hvad vil vi være kendt for?”
2. Evaluering/Opsamling fra Årsmøde

