Skolebestyrelsesmøde onsdag den 13. marts kl. 19
Ordstyrer: Birte
Fraværende: Mette, Lis, Daniel og Andreas
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
Elevråd:
Intet.
• Elevråd
SFH:
• SFH
Intet nyt.
• Skole
Skole:
God afslutning for Inge og fin dag for Steen (25 års jubilæum).
Torben har været på internat med øvrige skoleledere m.m –
handlede om inklusion og forberedelse af ”at gøre en god skole
bedre” – set i lyset af evt. kommende skolereform.
Lærerne er blevet lock-outet, hvilket betyder, at der
sandsynligvis ikke er lærere til at tage sig af børnene fra den 2.
april. Her på skolen vil der nok kun være én
tjenestemandsansat, der ikke er ramt af lock-out’en.
Torben er med i udvalg i KL omkring den nye skolereform –
den der handler om kompetenceudvikling af personale –
primært lærere og pædagoger.
Næste år får vi en elev, der er kørestolsbruger, hvilket betyder
at vi i foråret får tilpasset enkelte ting på stedet – og også får
opsat trappelift fra nederste gang til læringscentret.
2. Næste uges skolefest
- næste års skolefest

3. Omsorgsplan – revideret
(se bilag)

Lene gennemgik planen. Festival som tema.
Skolebestyrelsen drøftede evt. andre former på skolefesten
fremadrettet.
Omsorgsplanen blev kommenteret og forældredelen bliver lagt
på hjemmesiden.

4. Evaluering af
- skole-hjem samtaler (se bilag)

Rammen fortsætter i samme form i kommende skoleår.

5. Regnskab - 2012
Økonomi – budget 2013
(se bilag)

Budgettet blev gennemgået.

6. Skoleår 13 – 14
- Ideer og tanker
- Køreplan for skoleårets
planlægning

Kort gennemgang af ”køreplanen”.

7. Årsmøde – dato og indhold
Forslag fra Birte/Torben – juni eller
august??

14. august holdes der Årsmøde.
Indhold vil bl.a. handle om den ny skolereform.

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

1. Kursus om Inklusion - evt. deltagere melder sig til.
2. Spændende artikel omkring 25 minutters pause midt på
formiddagen, hvor de store elever arbejder med forskellige
aktiviteter med de små børn.
Også fin artikel om inklusionspædagoger.

9. Kommende møder
10. Kværnen

Evt. noget fra skolen

11. Evt.

Brød til næste gang: Helle
Bent delte artikel ud om ildsjæle - til inspiration.

Med venlig hilsen
Torben Vad
skoleleder

