Skolebestyrelsesmøde torsdag den 26. september 2013 kl. 19
Ordstyrer: Bent
Fraværende: Stefan, Lis, Helle, Birte, Cecilie, Lars
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
Elevråd:
Der er afholdt elevrådsvalg på skolen. Cecilie Munksgaard
 Elevråd
Thomsen (7. kl.) og Johan Sebastian Krog (7. kl.) er valgt til
 SFH
henholdsvis formand og næstformand og deltager som sådan i
 Skole
skolebestyrelsesmøderne.
Elevrådet har afholdt første møde. Flere ting blev diskuteret.
Dato for elevrådsfest - 22.11(1. prioritet) eller 10.01.
3. - 7. klasse fra 19 - 22. I år evt. 0. - 2. klasse - fest om samme
eftermiddag et par timer.
Der blev talt om sponsorløb i forhold til børnene Bali (børn der
bor i Borbjerg i juni) - sandsynligvis i foråret i god tid inden
byfesten.
SFH:
MGP fylder meget på den gode måde. Mange udebørn - rent
traktortræk i sandkassen.
Skole:
Vi er kommet godt i gang med de interaktive tavler. Lærerne
har været på to kursusforløb og har yderligere to eftermiddage i
oktober.
2. Skolereform.
Holstebro Kommunes ”Tids- og handleplan for implementering
a. Tids- og handleplan.
af skolereform” blev gennemgået. Konkret vil
b. SFH efter skolereform
detailplanlægningen af hvordan det udmøntes her på stedet
kunne starte til januar, når Byrådet har taget stilling til ”SFH
efter reformen” samt afklaret økonomiske konsekvenser af
skolereformen samt omprioritering af lærernes arbejdstid.
Vi vil dog inden afholde møder med medarbejderne, hvor Ideer
og visioner, holdninger, bekymringer, begyndende mål- og
rammesætning vil blive forsøgt afdækket.
Bent Hedegaard indstilles til udvalg omkring ”Åben Skole”.
Udvalgene udpeges senere af udvalget for Børn og Unge, der er
styringsgruppe af processen omkring skolereformen.
3. Emneuge – besøg fra Bali
Udsat
4. Orientering budget/regnskab 2013

Udsat

5. Valg af SB medlem til SFH’s
forældreråd – skal vælges hvert år
(Jeanette nuværende repræsentant for
skolebestyrelsen)
6. Tidsplan for skolebestyrelsesvalget
2014

Udsættes til næste gang, da der er for få deltagere.

7. Generel orientering

Orientering

Udsættes til oktobermødet.

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

1. Mulighed for inklusionskursus for
skolebestyrelsesmedlemmer den 24. oktober arrangeret af
Dansk Handicapråd og Skole og Forældre. Tilmelding den 11.
oktober. Mail er sendt ud. Der vil senere også komme et
inklusionskursus i Holstebro (dato senere) Der opfordres til at
skolebestyrelsesmedlemmerne deler sig på de to kurser.
2. Intet

8. Kommende møder

De udsatte punkter.

9. Kværnen

Der kommer orientering fra skolen.

10. Evt.

Brød til næste gang: Helle

Med venlig hilsen
Torben Vad
skoleleder

