Skolebestyrelsesmøde onsdag den 24. oktober 2012 kl. 19
Ordstyrer: Jeanette
Fraværende: Mette, Andreas
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
• Elevråd
• SFH
• Skole

Elevråd:
Elevrådet er blevet valgt. Daniel fra 7. klasse er formand og
Andreas fra 6. klasse er næstformand. Elevrådet holder møde
på fredag. Lis oplyste, at Kontoen fra jubilæumsfesten er gjort
op 23.216 kr. - elevrådet kan være med til finde ud af, hvad der
skal købes til udeområdet.
SFH:
Prøver et forsøg i PALS, hvor, der ikke gives belønningskort,
men der roses og opmuntres stadig - og pædagogerne noterer
”belønningskortene”, så der stadig tildeles belønning.

Skole:
Skolernes Motionsløb – fin dag - vi overvejer evt. ændringer
omkring dagen til næste år.
Bitten sygemeldt – Anne Mette Holmgaard Madsen er startet
fint op – og har deltaget i lærermøde og Pals møde.
Nanna Noe Weis (vikar for Britt) slutter sit vikariat med
udgangen af oktober, da hun har fået nyt job. Britt er i gang
igen, men deltids. Fra 1. november har vi ansat Linda Levin i
en del af Britts timer.
2. Brug af skoleintra. Holdning til brug Der blev drøftet synspunkter. Det er opfattelsen at nogle
af ugeplaner, lektier m.m. på Intra.
forældre vil være glade for ugeplaner og lektier på
forældreintra, men at det må være lærerne, der afgør dette. Det
vigtigste er, at det foregår på en ensartet måde i den enkelte
klasse.

3. Evaluering af fællesspisning

4. Fremtidige tiltag i skolebestyrelsen
– brainstorm. HVAD NU HVIS……..

Skolebestyrelsen diskuterede efter henvendelse beslutningen
om at man fortrinsvis bruger forældreintra til skolerelaterede
emner. Skolebestyrelsen fastholder opfordringen og opfordrer
samtidig til brug af alternative sms- og maillister samt brug af
foreningers hjemmesider.
Dejligt med ordningen. Ønske om at præcisere mere tydeligt,
hvad reserveringen omfatter. Man må altid gå op og bede om
mere salat og brød.
Dejligt med groft brød.
Lis og Jeanette tager kontakt til Hanne med henblik på en
evaluering.
Elevrådet opfordres til at evaluere med klasserne.
Brainstom:
Hvad vil vi gerne være kendt for? Er der ting vi kan gøre
anderledes?
Lis henviste til artikler fra ”Skolebørn” - unge underviser i
idræt og IT.

5. Dialogmøder i januar – se udsendt
bilag 5. oktober

Borgmesteren i Holstebro vil gerne have nogle internationale
skoler - skal vi undervise mere internationalt, engelsk fra 0.
klasse, m.m.
Kan positiv psykologi, anerkendelse komme endnu mere til
udtryk som værdi. (Læs om positiv psykologi på
www.blivklog.dk)
Idræt - stadig fokus.
Bevægelsesbånd med forskellige tiltag.
Punktet er fast på dagsorden i den næste periode. Punktet
hedder: Hvad vil vi gerne være kendt for?
Emnerne blev gennemgået. Input blev givet. Det tages kort op
ved næste SB møde. Birte, Jeanette, Lene K og Torben deltager
ved mødet mandag den 21. januar kl. 17 på Sevel Skole.

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

1. Intet
2. ”Unge sætter børn i bevægelse” og ”It-rødderne styrer” fra
marts 2012 - se punkt 4. I det nye nummer er der en god artikel
om udeskole - til inspiration. Også fin artikel om at gøre det
attraktivt at møde i skole.

7. Kommende møder

”Hvad vil vi gerne være kendt for?” ved næste møder.
Julefrokost for skolebestyrelsen.

8. Kværnen

9. Evt.

Med venlig hilsen
Torben Vad
skoleleder

Brød til næste gang: Stefan
Birte melder afbud til næste møde.
Skolebestyrelsesmøde i december flyttes til den 17. december
kl.18

