Der afholdes skolebestyrelsesmøde
Tirsdag d. 8. september 18.00 – 20.00
Referat
Deltagere:, Morten Dencker, Laila H. Thomsen, , Bianca Lass, Joan Vedel Andersen, Annette Nielsen, Trine Fangel,
Trine Petersen, Frits Johansen
Afbud fra: Bo Grønvall Christen, Poul Friis Evald, Tina Bøgild, Vibeke Jensen
_________________________________________________________________________

1. Meddelelser
a) Formanden og bestyrelsen
Punkter til kommende FRO-møder skal indsendes til forvaltningen senest 21. oktober. Se
vedhæftede brev. Punkter kan indsendes – der følges op på næste møde
b) Medarbejdere
AN orienterede om indkøb af I-pads. IT-vejledere og medarbejder knyttet til
”kommunikationsbørn” deltager i et kursus d. 24. november, for at I-pads bliver anvendt på den
mest hensigtsmæssige måde.
TF orienterede omkring den lange skoledag, som vi forsøger at håndtere ved at udvikle på
indholdet af USU.
c) Elever
Nyt elevråd under etablering
d) Skoleledelsen
Rekruttering af nye medarbejdere august 2015. Der er ansat det nødvendige personale. Frits
orienterede om det nye personale på Alssund-klassen. Der er indsats ift. arbejdsmiljøet på Huholt.
Der rekvireres bl.a. en ekstern supervisor.
Fordybelsestid. Der gives især dispensation til udskolingselever.
Nyt vedr. tilkørselsforhold. På B&U-udvalgets dagsorden d. 9. september. B&U har vedtaget
forvaltningens anbefaling om, at anlægsarbejdet går i gang i efteråret 2015
2. Høring vedr. ferieplan 16-17
Se vedhæftede fil.
Drøftelse og beslutning vedr. besvarelse
Bestyrelsen indstiller forslag 2
TP indsender høringssvar
3. Høring vedr. indskrivning
Se vedhæftede fil.
Drøftelse og beslutning vedr. indskrivning
Taget til efterretning.
TP indsender høringssvar
4. Forældremøder
Kort midtvejsstatus fra de, som har været til forældremøder. Giver det anledning til justeringer?
 Indkaldelse skal ud i god tid
 Deltagelse ok
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Punkter til næste år: særlige forældreudfordringer eks. Ift. fritidstilbud.
Forældrenetværk
Frivillighedscenter
”barnets fortælling”

5. Trivselspolitik
Vi arbejder videre med udvalgte udsagn og forbereder os på at konkretisere udsagn.
Hjælpespørgsmål: det betyder at………..
Udsat til næste møde
6. Kommende møder
Punkter til kommende møde:
 Trafiksikkerhed.
 Trivselspolitik
 Status på deltagelse i forældremøder.
 Forældrenetværker (også tænke søskendenetværker og bedsteforældrenetværker)(Lotte Mi
Thorsen) Ulla Lyskjær Digital vidensbank

7. Evt.

8. Godkendelse af referat
godkendt

mødet sluttede 19.20

Trine
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