Den 23. januar 2013 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
Jeannette Vinge Venderby (Thejs 1.B) JV Afbud
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
Helle Klejs

Medarbejder repræsentanter
Skolens ledelse

Dagsorden

Referat

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

Godkendelse af referat fra mødet
oktober og november

Godkendt

3

Konstituering
Arbejdet i skolebestyrelsen

Opfordring til at formanden ringer rundt og beder de andre om
at komme eller melde afbud. Vi kigger listen igennem fra da
Juma blev valgt ind, og opfordrer dem til at stille op. Mette
ringer til Bo og Anita

4

Nyhedsbrevet fra skolebestyrelsen

Udsat

5

Fra dialogmøde med rådmanden

Dialogmøde. Emnet var forældresamarbejde.
Folder fra Skåde, men hørt fra en forældre på skolen, at der
ikke er fulgt op på det.
Forventning til forældre – på privatskoler kan man klokkeklart
stille krav til forældre
Opfordring til at stille konkrete krav. Fx møde til tiden
Henrik fortæller om, at hvis man på Gammelgårdskolen møder
for sent, så skal man ned på kontoret, hente en seddel og skrive
under og efter to gange bliver det fulgt op med møde med
forældre.
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Vi dagsordensætter det på et møde – hvilke forventninger, man
har til forældresamarbejdet.
Det skal ikke være dem og os – men noget at kommunikere om.

6

Årshjul

Årshjul. Lars laver udkast til næste gang

7

Mødeplan

Næste møde d. 26/2
Punkter: forventninger til forældre

8

Orientering fra ledelsen
A) Opsamling af
kvalitetsrapporterne

Lars fortæller om indskrivningen – 33 indmeldte, 25 til
sprogtest og 19 uafklarede
Opsamling fra kvalitetsrapporten – dagtilbuddene er godt
repræsenteret. Godt med beskrivelse af sprogarbejdet fra
området.
Lars fortæller lidt om udviklingspunkterne for Møllevangskolen.
Taler om 95% målsætningen, hvornår måler man endeligt de
95%?

9.

Besøg af folketingsmedlem

Udsat

10

Næste møde

26.februar

11

Evt.

1. Evt. kreativ skole, kun to tilmeldte. Ville gerne have
haft Herkules heroppe.
2. Henrik foreslår at forældrerepræsentanterne mødes og
få gang i arbejdet igen. Mette ringer og laver aftale

