Den 21. august.
2012 DAGSORDEN

Skolebestyrelsesmøde

Ordinært møde kl.19.00 – 21.00

Forældrerepræsentanter

Henrik Højer (Marie 1.A) HH
Line Vonsek (Albert 1.A) LV
Afbud
Bo Elfrom Hansen (Kamilla 8.F) BH
Jeannette Vinge Venderby (Thejs 2.B) JV
Mette Damsø (Sune 7.C) MD
Juma Kruse (Evelyn 7.C) JK
Ophelia Carlson(Noah 4.B) OC
Afbud
Morten Knudsen MOK
Lisbeth Mathiasen LIME
Majbritt Jensen MAJE
Lars Hansen LAHA

Medarbejder repræsentanter
Skolens ledelse

Dagsorden

Referat

1

Godkendelse af dagsorden

Pkt. 9 LUP udsættes ellers godkendt

2

Godkendelse af referat

Godkendt

3

Nyt medlem af skolebestyrelsen

4

Årsplan fra Mette

Ophelia Carlson er indtrådt i bestyrelsen, da Trine
Renner er udtrådt.
Vi byder Ophelia velkommen. Hun kunne dog
beklageligvis ikke deltage i dette møde, da hun var
forhindret pga. arbejde
Årsplanen skal bruges som bestyrelsens drejebog for
årets forløb. Årsplanen udsendes igen til bestyrelsen og
lægges ud på hjemmesiden

5

6

Tiltag ift. nye
klasserådsmedlemmer. Nyt
erfaringsdelingsmøde?
Aftaler vedr. valg til bestyrelsen

Den 3. oktober kl. 19.00: stormøde for forældrene til
børn i dagtilbud i vores distrikt.
Jeanette og Mette deltager i det forberedende arbejde
Mødet er et af dialogmøderne. Mødet afholdes d. 2.
oktober kl. 19.00
Majbritt og Lars laver en invitation
Mette, Henrik, Juma og Ophelia er på valg. Mette,
Henrik og Juma genopstiller. Der laves en valgpjece for
dem, der opstiller

Den 21. august.
2012 DAGSORDEN
Dagsorden

Referat

7

Høringsmateriale om
skolebestyrelsesvalg

8

Samarbejdet med SFOforældrerådene
LUP herunder plan for
kommunikation(LUP) og
oprettelse af 10. klasse-center.

Materialet er udsendt. Der er svarfrist d. 14. september.
Majbritt gennemgik kort materialet. Bestyrelsen ønsker
ikke at afgive høringssvar, men følger indstillingen fra
opsamlingen.
Se årsplanen

9

10

Idrætsbånd helt konkret

11.

Næste møde

12.

Evt

Udsat

Lars fortalte om idrætsbåndet for 1. og 2. årgang, samt
0. og 3 og 4. årgang, hvor idrætsbåndet afvikles i SFO
tiden.
Børnene på 1. og 2. årgang har idrætsbånd hver dag kl.
12.15-13.00.
Næste møde d. 17. september kl. 19.00,
10. oktober kl. 18.00 (møde med SFO-Forældreråd)
Møde for de nye børnehaveklasseforældre d. 29. august
kl. 19.00. 1. B har forældremøde samme dag kl. 17.00
Majbritt fortalte lidt om det kommende 10. klasses
projekt på Møllevangskolen. Byrådet har 2. behandling
d. 14.september af beslutningen. Vi vil lave et
informationsarbejde til vores forældrekreds, herunder
tage det op på dialogmødet d. 2.oktober.
Skal vi fortsætte medlemskabet af ”Skolebørn”? Aftalen
blev, at bestyrelsen skulle huske at tage emner op fra
bladet.
Kan bestyrelsen få enten ”Folkeskolen” eller ”Skolen” ?
Begge dele kan evt. hentes via nettet
Skal vi have vores børns læringsstile afdækket? Dette
emne tages op på et kommende bestyrelsesmøde. Irma
og Eva inviteres til mødet for at fortælle om, hvad de
gør i dag.

Referent
Lars

