Skolebestyrelsesmøde onsdag den 15. april kl. 19
Ordstyrer: Bent
Fraværende: Jeanette, Daniel, Andreas - Lene K. forhindret af lockout
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
Elevråd:
Intet
• Elevråd
SFH:
• SFH
SFH også på halvt blus p.g.a. lockouten - kun ca. halvdelen af
• Skole
børnene er her. Tirsdag den 16. april er der rollespilstræf i
skoven (Borbjerg Plantage) - håber der kommer rigtig mange.
I alt 5 SFH’er deltager. Nogle af hjælperne fra Skolemad
hjælper til med at stege pølser.
Førskolebørnene starter 1. maj
Skole:
Dejligt at få afviklet skolefest inden lockouten - en rigtig god
fest med dejlig opbakning fra forældrene.
2. Orientering vedr. lockout

Orientering omkring undervisningstilbud samt tilsyn.
Orientering angående fastsatte minimumstimetal. Hvis der skal
indhentes timer, forventes dette iværksat i kommende skoleår.

3. Ny skolereform – arbejdet i næste
skoleår

Kort brainstorm omkring det arbejde, der nødvendigvis må i
gang, når en ny skolereform sættes i gang.
Tænker i sammenhænge - musisk kreative fag bevægelsesbånd - ideudveksling - tænke videre i den gode
synergi, der allerede hersker på stedet etc.
Sættes fast på dagsorden ved næste års skolebestyrelsesmøder evt. faste temamøder. Evt. fælles pædagogisk dag.
Vi afventer reformens ordlyd.

4. Cykelsti – Skave/Mejrup
- materiale sendt ud

Brevet omkring cykelstien blev drøftet - Bent tager kontakt til
Tina Væggemose.

5. Stillingsopslag - lærere

Stillingsopslag blev kommenteret. Der søges først internt i
kommunen.

6. Skoleår 13 – 14
- Ideer og tanker

Timefordelingsplanen blev præsenteret. Der tages forbehold for
evt. ekstra tilbud i forbindelse med nuværende lockout.
Samme tilbud som indeværende år.
Evt. emneuge i forbindelse med Holstebro Festuge, hvor der
bor børn fra Bali her i Borbjerg.

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

1.Evt. spørgeskema til skolebestyrelsesmedlemmerne om
forældrenes holdninger til den aktuelle konflikt.
2. Intet

8. Kommende møder

Kort evaluering af skolefest.

9. Kværnen

SFH skriver fra Rollespillet i skoven.

10. Evt.

Brød til næste gang: Bent

Med venlig hilsen
Torben Vad
skoleleder

