Den 15. november 2012 REFERAT
Skolebestyrelsesmøde

Ordinært møde Kl.19.00 – 21.00

Forældrerepræsentanter

Henrik Højer (Marie 0.A) HH
Line Vonsek (Albert 0.A) LV
Afbud
Bo Elrum Hansen (Kamilla 7.F) BH
Fraværende
Juma Kruse (Evelyn 6.C, Patrick 7.C) JK
Afbud
Jeannette Vinge Venderby (Thejs 1.B) JV
Anita D Johansen ( Nina 5.B) AJ
Fraværende
Mette Damsø (Sune 6.C) MD
Morten Knudsen MOK
Lisbeth Mathiasen LIME
Majbritt Jensen MAJE
Afbud
Lars Hansen LAHA

Medarbejder repræsentanter
Skolens ledelse
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Årsberetning og nyhedsbrev
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Kommende skolebørn

Udleveret på mødet
Godkendes på næste møde
LAHA kontakter BH og AJ i forhold til deltagelse i møderne
19. november kl.17.00-19.00 på Møllevangskolen
Dagsorden samt bilag medsendt
HH MD, LIME, og JV deltager LAHA melder folk til.
En god og tydelig folder Skåde skole har lavet.
Pt. Skal de være på Vestfløjen, Der forhandles i øjeblikket om
hvilke linjer der skal tilbydes.
Vi er meget opmærksomme på at både børn og nye ansatte får
en god start og bliver inddraget på en god måde.
Punktet sættes på næste møde
Skal der være en særlig repræsentant fra 10. årgangen?
Udkast til nyhedsbrev. JV laver udkast. Øvrige melder ind
med emner. Hver især sender 3-4 punkter ind
Infomøder Der var 20 potentielle nye børn: Der var samlet set
45 personer. Vi havde rundvisning og de så Vidensbrønden
inden der var fællesspisning
Besøg i børnehaverne Maje og LAHA har været på rundtur til
børnehaverne om mødt kommende forældre
Miniskole. Der er planlagt 4 x 2 gange miniskole med
forskellige temaer: Mad, Musik og rytmik, Kunst, Idræt og
bevægelse.
Kreativ skole: LAHA har afholdt møde med folk far skolen.
De vil udbyde aktiviteter fra foråret til følgende årgange
0-1 årige, 1-3 årige, 3- 6 årige. 0.-4. klasse Med rytmik, dans
etc. Det bliver udbudt som noget forældre kan tilmelde sig.
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Evt.

LAHA fortalte om personalets deltagelse i område kurset hvor
der er lagt stor vægt på at der bliver skabt nogle gode
relationer mellem ansatte i børnehaven og på skolen samt klub.
Der arbejdes med at skabe noget i det lokale skoledistrikt til
gavn for områdets børn.
Der er pædagogisk dag for lærerne d. 22. november. Der er
skrevet ud til forældrene om dagen. Lærerne skal arbejde med
teamet. Kvalitet i kerneydelsen
12. december fra kl. 17.00Der skal være konstituering på næste møde.
Der vil blive serveret lidt godt mad.
Årsplan og nyhedsbrev
MOK Danmarks lærerforeningen indleder en kampagne
omkring deres profession. Det skal ses i lyset af det stigende
pres, der er på at lærerne undervisningstid.
HH: Hvordan inddrager vi forældrene tidligt, når der opstår
problematiske situationer i klasserne. Hvordan sikre vi, at der
sker en god og hurtig kommunikation mellem ansatte, ledelse
og forældre, så alle byder ind med at løse problematikkerne.
Bestyrelsen vil gerne have en debat hvor vi sætter temaet op i
helikopter perspektiv. En tema drøftelse evt.
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Kommende møder

Forårets møder planlægges på mødet i december

