Skolebestyrelsesmøde torsdag den 22. november 2012 kl. 19
Ordstyrer: Mette
Fraværende: Birte, Helle, Lene BJ
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
• Elevråd
• SFH
• Skole

2. Opfølgning – Evaluering af
fællesspisning

Elevråd:
Der planlægges med en ”Dreje, vippe karrusel” for pengene fra
Jubilæumsfesten. Man har i elevrådet drøftet fordele og
ulemper om brug af mobiltelefoner i frikvarteret og påtænker
forslag om brug i prøveperiode. Det indstilles til Pædagogisk
Råd. Elevrådet har spurgt på elevernes holdning til
fællesspisningen.
Man er begyndt at planlægge elevrådsfesten.
SFH:
Der har været PALS-træf med øvrige SFH institutioner - 120
personer deltog. God oplevelse. Der blev udvekslet omkring
vedligehold m.m. Godt med SFH i dialog med hinanden. Godt
supplement til øvrige PALS aktiviteter.
SFH har afprøvet periode uden brug af PALS kort, men med
fortsat belønning via optællingssystem. Der fortsættes med
forsøget i ny periode. Det er lettere i skolen ”at lægge sit
palskort fra sig på skolebordet”. Det sætter spændende tanker i
gang.
Der arbejdes på højtryk med Krybbespillet, der opføres
umiddelbart før juleferien.
Skole:
Bitten starter igen med nogle få timer fra mandag den 26.
november. Der ændres løbende på skemaer i øjeblikket i
forhold til lærere, der kommer tilbage til skemaet.
Pals: der arbejdes specielt med positiv involvering.
Der er mange klasser, der er i gang med forældresamtaler.
Der er først møde med Kultur- og Fritidscentret i morgen
fredag.
Elevrådet kom med en del ønsker, og ligeledes flere ønsker fra
skolebestyrelsen.

3. Dialogmøder i januar – INPUT til
deltagerne

Der blev givet ideer og input.

4. Hvad vil vi være kendt for? Evt.
ajourføring af Målsætning og
Værdigrundlag for Borbjerg Skole

Fortsættelse af diskussion fra sidste gang.
Ved januar mødet arbejdes videre omkring Værdigrundlag.
Skolebestyrelsen forbereder sig på forhånd inden næste møde.

5. Økonomi – orientering regnskab
2012 – budget 2013

Kort gennemgang. Grundet megen sygdom forventes et
underskud i 2012.

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

1. Intet
2. Flere interessante artikler -

7. Kvalitetsrapport 2012 –
skolebestyrelsens udtalelse

Udtalelse: Skolebestyrelsen har ikke yderligere kommentarer til
Kvalitetsrapporten 2012.

8. Kommende møder – obs. næste
møde torsdag den 6. december

Januar mødet - Værdigrundlag
Den 6. december - kl. 18.

9. Kværnen

Intet

10. Evt.

Brød til næste gang: Lis
Frugttantemedhjælpere efterlyses. Godt med flere afløsere.

Med venlig hilsen
Torben Vad
skoleleder

