Der afholdes skolebestyrelsesmøde
Tirsdag d. 9. juni 18.00 – 20.00
Referat
Deltagere: Bo Grønvall Christen, Bente Thrane, Trine Petersen, Annette Nielsen, Poul Friis Evald, Tina Bøgild, Morten
Dencker, Laila H. Thomsen, Vibeke Jensen
Afbud fra: Laila Thomsen, Birgitte Hermansen
_________________________________________________________________________

1. Meddelelser
a) Formanden og bestyrelsen
Bo orienterede om kommende Ungdomsskolestruktur – oplægget sendes rundt så snart Bo har
det på mail. Der oprettes et ”Ungdommens Hus”. Et meget interessant oplæg!! Vi skal være
opmærksomme på, at klubben for vore børn ikke er medtaget.
TP forhører sig i forvaltningen om materialet kommer til høring eller om der politisk tages
beslutning allerede i august. I det sidste tilfælde forhører TP sig om, hvordan vi får vore input
vedr. specialområdet med.
b) Medarbejdere
AN fortalte om de digitale portaler, hvor ministeriets tilskud bortfalder ved årets udgang. Vi
bliver ikke voldsomt berørt, men det vil betyde, at der centralt vil blive besluttet hvilke udbydere
vi køber materiale fra.
Ellers er der blot at sige, at det er en travl tid vi lever i
c) Elever
Opfølgning på elevundersøgelse vedr. den længere skoledag
Bestyrelsen roser elevernes undersøgelse og bakker op om, at så mange tiltag som muligt
effektueres.
d) Skoleledelsen
Trafiksikkerhed. Poul har korresponderet med B&U’s formand.
Bygningsmæssige indsatser. TP orienterede.
2. Suppleringsvalg
Status. Særlig introduktion til de nye medlemmer? Hvis ja, hvem, hvornår og hvordan?
Der sættes et punkt på mødet i august.
TP udsender mødedatoer for kommende skoleår. De nye medlemmer sættes på mail listen fra d.d.
Referater ligger på hjemmesiden.
3. Skoleårets planlægning
Status.
Elevbefordring
Lektiecafé
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Personalesituation. Ansættelsesudvalg: Bo og Lajla
4. Fraværspolitik
Orientering om aktuel fravær og håndtering
Godkendelse af ændring i fraværspolitik: særlig opmærksomhed på fravær over 5%(og ikke som
skrevet 15%)
Særlig opmærksom på ubegrundet fravær og altid fravær over 5%
Personalet orienteres via Uge-Nyt om fokus på Fraværspolitik. Forældre orienteres via
forældreintra og forældremøder
5. Trivselspolitik
Brainstorm/idéværksted, som kan danne baggrund for udarbejdelse af trivselspolitik.
Hvad skal skolen kendes på? Hvordan trænes sociale kompetencer og hvad kendetegner
trivsel? Hvordan tager vi hånd om etik på de sociale medier samt mobning?
Hvilken praksis har vi? Hvilke initiativer skal sættes i gang. Hvilke tegn indsamles og
hvordan følger vi op?
Materialet fra aftenens skriveseance samles og sendes med ud som bilag. Punktet tages op i august
ud fra de indkomne teser. Elevrådet sættes ligeledes i gang med temaet.
6. Forældremøder
TP medbringer skema til udfyldning, hvor forældrerepræsentanter fordeler sig til deltagelse i
forældremøder eftersommeren 15-16.
7. Kommende møder
prioriteret:


Trafiksikkerhed.




Punkter til kommende møde :
Konstituering
Forældremøder. Budskaber
Trivsel- handleplan
Mødeplan
Ungdomsskole struktur
8. Evt.
Da det er sidste møde inden sommerferien er skolen vært ved en lille buffet.
9. Godkendelse af referat
Godkendt.
Mødet sluttede 19.55
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