Skolebestyrelsesmøde onsdag den 20. februar kl. 19
Ordstyrer: Stefan
Fraværende: Mette, Birte
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
• Elevråd
• SFH
• Skole

2. Høringssvar – ressourcetildeling
tema 2. – se bilag.

Elevråd:
En fin elevrådsfest - stille og rolig. Det oplevedes som mere
samlet at være i cafeen. God oplevelse. Gode aktiviteter. Der
deltog 85 ud af 100 mulige. Flot. De voksne der deltog, roser
arrangementet.
SFH:
Lisette er startet godt op. Fint at hun var sammen med Dina en
uge. Marco er stadig deltidssygemeldt.
Forslag fra Forældrerådet omkring en præsentationsvideo, der
kunne ligge på hjemmesiden. En ”film”, der viser
sammenhængen omkring bygninger m.m.
Skole:
Gode fagdage omkring seksualundervisning i uge 6.
Der er bestilt nye kopimaskiner – en god kommuneaftale i
forhold til drift.
Der afvikles i øjeblikket MUS samtaler med lærerne.
Vi havde en god fastelavnfest fredag før vinterferien.
I næste uge tager vi afsked med Inge og dagen efter fejrer vi
Steen i anledning af 25 års jubilæum.
Skolebestyrelsen udformede et svar. De sidste ting rettes til.
Torben sender forslaget ud til skolebestyrelsen

3. Økonomi – budget 2013

Udsat til næste møde

4. Skoleår 13 – 14
Ideer og tanker

Orientering omkring forskellige tiltag og overvejelser.

5. Inklusion – hvad tænker vi der? Og
hvad betyder det for os? Hvordan
bliver vi dygtigere til inklusion?

At opdage i tide.
Vigtig med fortsat godt samarbejde omkring overlevering fra
børnehaven.
Vigtigt med inklusion i forhold til at bevare børnene i
nærmiljøet - af hensyn til det enkelte barn.
Vigtigt for den øvrige del af skolen, at man kan
accepterer/respektere forskelligheder - at alle har værdi. En del
af opdragelsen at opleve, at vi er forskellige.
Det kan blive af værdi for alle, at man oplever forskelligheden.
Synliggørelse omkring inklusion for forældrene er vigtig, så de
har en forståelse omkring dette.
Vi lægger dato fast ved næste møde - forventer, at det bliver i
april måned. Torben kommer med forslag i samarbejde med
Birte.
Indhold
- evt. debat omkring værdien af inklusion.

6. Årsmøde – dato og indhold

- sidste nyt om skolereform
- evt. andet
Tages op på næste møde.
7. Hjemkundskab – oversigt – brug af Der afholdes møde omkring indretning, indkøb m.m.
lokale
Jeanette, Lis, Lene og Bitten.
Lene aftaler endelig møde.
8. Nyt fra (Orientering)
1. Helle henviste til Kursus ang. Inklusion. Der bør evt.
1. Skolebestyrelsen - bl.a. post
undersøges om, det evt. har interesse. Helle undersøger.
2. ”Skolebørn”
2. Der er ikke kommet yderligere.
9. Kommende møder
10. Kværnen

Økonomi
Årsmøde
Intet

11. Evt.

Brød til næste gang: Birte - ellers Lis.

Med venlig hilsen
Torben Vad
skoleleder

