SKOLEBESTYRELSESMØDE:
Torsdag den 15. august 2019 kl. 17.30-20.00
Smørrebrød/sandwich fra kl. 17.00
Til stede: Maria Raun Hørlyck, Rikke Sloth, Nils Haaning, Caja Toftmann Dinesen, Katrine Lyhne,
Anne Vejnholdt, Gitte Külper Hansen, Esben Fahlberg, Birthe Thorup, Anita Svalastog, Simon
Wulff Hansen og Jakob Ville
Elevråd:
Inviteret: Henny Schøler
Fraværende: Katrine Lyhne, Maria Raun Hørlyck, Gitte K. Hansen, Henny Schøler
O: orienteringspunkter

D: debatpunkter

Dagsorden:
1. O Underskrivelse af protokol fra
mødet
2. O Elevrådet
3. O Siden sidst:
Opfølgning på sidste
dagsordenspunkter:

4.

O Økonomi – bilag

B: beslutningspunkter

Beslutningsprotokol:

Udsat ingen elevråd valgt endnu
Fejret 2 flotte runde jubilæer på 40 år, og 16
sept. skal dronningen besøges
Der er ikke lavet en centralaftale med lærerne,
men der bliver udarbejdet et forståelsespapir.
JV sidder i en arbejdsgruppe, der kigger ind i
forflyttelsesprocedurerne.
Skoleåret er kommet godt i gang
Mandag, onsdag og fredag bliver der ført tilsyn
med de elever der skal vente på busserne, der går
ca. kl. 14.20.
Der ønskes en bred orientering om, hvad der
foregår på skolen indenfor lovens rammer, så
SB-medlemmerne kan være bedre ambassadører
for skolen. Ledelsen informerer om hvilke
indsatser, der bliver gjort rundt om klasserne,
såsom forældresamtaler, støttefunktioner og
trivselsindsatser.
JV fortæller om økonomien og at kurven går den
rigtige vej ang. at komme i nærheden af nul.
Tildelingsmodellen kan godt gå hen og ramme
os til september, da vi ligger nær en af
grænserne.
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5.

B

Vikar

6.

D

Princip for skolerejse - bilag

7.

D

Forældremøder i de tre faser.

8.

D

Evaluering dimission

9.

D

Første skoledag

10. D

Morgensang

11. O Personalesituationen
12.
13.
Meddelelser:
a) Bestyrelsens formand
b) Skolens ledelse:
c) Medarbejderrepræsentanter
14.
Evt. FTU og Trivsel skal på
dagsordenen fremover – status?

Nye vikarer: Cecilie Nissen, Emily Dammose og
Emma Lindberg Madsen.
Fortsætter med Tanja, Dagmar, Mia, Pernille –
alle lærerstuderende. Mikkel stopper til oktober
og derfor er vi også ved at indkøre Martin Krab.
JV gennemgår princippet for skolerejser, og
indholdet debatteres og forklares, og den er
godkendt af skolebestyrelsen. Økonomien
omkring en skolerejse og finansieringen af
samme drøftes.
Tale om Skolebestyrelsens arbejde – udvælge tre
emner. Som tommelfingerregel er der 1 lærer pr.
klasse samt en ekstra. Dvs. 3 lærere til 2 klasser.
Fase 1 27.8.2018 – 1800-2000/
Fase 3 28.8.2018 – 1900-2100
Fase 2 26.8.2018 – 1700-1900/
SB aftaler internt hvem der kommer hvornår og
melder tilbage til Vivi. FTU bliver nævnt af
forældrene. Måske skal det også med, at det
præciseres, hvad SB´s rolle og funktion er på
skolen.
Vellykket arrangement med kirkekor, taler og
sang.
Arrangementet blev flyttet indenfor og opdelt, da
det regnede maksimalt. Fase 3 blev budt
velkommen i aulaen. Havde en god effekt at alle
hilste på alle, da 0. klasse startede kl. 9.00 i
vores sal. Måske kunne de nye 0. klasser blive
mødt af et espalie af flag af indskolingen?
Mandag, onsdag og fredag. Alle forældre
velkomne. 2 nye sange hver gang og nyt fra
ledelsen.

Ingen meddelelser fra formanden, medarbejderne
eller JV.

15/8, 17/9, 24/10, 21/11, 12/12, 21/1, 27/2, 31/3, 12/5, 16/6
Mødet sluttede klokken:
Underskrifter:
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