Konstituerende møde for den nye skolebestyrelse
Dagsorden for Ny
Skolebestyrelse
1.
Velkommen
Bent Hedegaard leder det første
møde i kraft af at være den, der har
siddet længst i skolebestyrelsen.
2. Konstituering af
skolebestyrelsen. Valg af formand
og næstformand

3. Gennemgang af forskelligt
materiale

4. Forslag til
skolebestyrelsesmøder (husk
kalender)
Torben sender bilag ud

5. Ny skolereform:
Orientering fra skolen
Tilbud om lektielæsning på skolen

Torsdag den 7. august 2014 kl. 19-21.30
Bent og Torben bød velkommen

Formand: Bent Hedegaard blev valgt som formand
Næstformand: Elionora Hammerstoft valgt som
næstformand.
Elevrådsrepræsentanterne vælges senere af det nye
elevråd.
Kontaktpersoner til klasserne: Fordeling blev
foretaget – oversigten vil blive lagt ud på
forældreintra.
Kontaktperson til SFH - Vicki Sørensen er valgt for
det næste år.
Skolestyrelsesvedtægt blev præsenteret.
Skolepolitik – snart færdigt materiale – udlevering
senere.
Skole og forældre – tilmelding med mulighed for at
læse ”Skolebørn”. Vi tilmeldes.
Senere vil der en aften blive afholdt et
skolebestyrelseskursus sammen med øvrige nye
skolebestyrelser i kommunen.
Kalender med skolebestyrelsesmøder blev tilrettet.
Bent og Torben laver forslag til årsrytme/årsplan til
næste skolebestyrelsesmøde.
Ved næste møde skal der laves høringssvar
vedrørende budget 2015-2018. Materiale kommer
den 27. august.
Temaer for den nye skolebestyrelse - brainstorm
foretages løbende.
Der vil løbende blive orienteret om ændringer m.m.
Lektielæsning – udgangspunkt at børnene deltager.
Hvis ikkebørnene deltager, skriver forældrene til
klasselæreren, at deres barn ikke deltager
fremadrettet. Forældrene er naturligvis velkommen
til at melde børnene til igen.
Opfordring til god kommunikation omkring
lektielæsning mellem skole og forældre.
Børnene vil i elevrådet arbejde med at finde et navn
til vores lektiecafe.
”Ugeskema” - et nyt begreb vil i løbet af efteråret
blive præsenteret i forskellige fag i klasserne.
Bixen – form blev drøftet. Vi finder en måde at
fortsætte ordningen på. Der meldes ud. Indtil da, er
der ikke brød i Bixen.
Forældrekontakt – præcisering af lærernes ændrede
arbejdstider.

6. Evt.

Vicki tager brød med til næste møde.
Punkter ved næste møde:
Forretningsorden for møderne
Faste punkter på dagsorden gås igennem.

