Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 23. maj 2017
kl. 17.00 – ca. 18.30 i personalerummet v. kontoret

Ordstyrer: Michael
Øvrige deltagere: Catja, Kim, Peter,Louise, Kamilla, Jens, Jette, Jeanette, Salli, Stephanie, Peder, Rikke.
Afbud: Catja, Peter

Referat
Tekst

Tid

1.

Godkendelse af dagsorden

1. Godkendt
17.00–17.05

2.

Kommende skoleår:
a. Afsked og ansættelser
17.05–17.45

b. Opgavefordeling/skemalægning mv.
c. Indsatsområder

2.a RS orienterede om 3 nyansættelser, hvoraf den
ene er tidsbegrænset og betinget af
enkeltintegrationsmidler. En lærer går på pension og
en anden har opsagt sin stilling af personlige årsager.
RS går på pension med udgang af skoleåret.
2.b RS orienterede om proces og prioriteringer.
2.c RS orienterede. Nye indsatsområder er ToPitidlig opsporing og gå-bus. Bestyrelsen er tidligere
blevet orienteret om igangværende innovations- og
partnerskabsindsatser. VL og Meebook er fortsat
indsatsområder.

3.

Svar fra skolechef Per Kensø vedr.
henvendelse om anvendelse af skolen til
forældrearr. Uden deltagelse af ansatte
medarb.

4.

Elevrådet orienterer

5.

Forslag til mødeplan for 17/18

6.

Invitation fra Uddannelsesudvalget til
dialogmøde omkring drøftelser af
budgetmateriale (kommunalt budget) i
forbindelse med høringsproces for
”Budget 2018-2021” i perioden 15.-28.
august. Der kan deltage 1 ledelsesrep.,
1 medarb. rep., og 1 forældrerep.

7.

Skal vi fortsætte abonnement på ”Skole
og Forældre”. (Det koster 6.420 kr.)

17.45 -18.00

18.00-18.10

18.10-18.20

3. Problematikken vil blive taget op af skolechefen i
skolelederkredsen. Indtil da fortsættes gældende
praksis på Vemmelev Skole.

4. Det fælleskommunale elevråd/SKE har oprettet en
Facebook-side. SKE har besluttet at forsøge med
fælles indsats om oprydning i Anlægget/Slagelse
efter sidste skoledag for 9. kl.
5. Godkendt.

6. Vi tilmelder 3 personer og sætter navne på senere.

18.20-

-18.30

7. Punktet tages op på et senere møde (skal opsiges
inden 30. nov)

8.

9.

Meddelelser:

8a: Michael stopper i skolebestyrelsen da familien
flytter til Næstved.



Formanden.



Ledelsen:

8b: 5B vandt i det lokale skole-OL og går videre til
landsfinalen d. 14. juni i Århus



Medarbejderrep.

8c: Der er udsendt tilmelding til Multidagen.



Andre

8d: Kim minder om at skolen har jubilæum august
2018.

Punkter til kommende møder:

9. Forældretilfredshedsundersøgelsen.

a. Sommerafslutning med
spisning19/6?

a. PP bestiller bord til den 19/6

10. Evt

Mødet slut:
Kommende møder: 19/6.

Dimission 21/6 – deltagelse af MK (andre er kun efter eget ønske)
Med venlig hilsen Michael Kornbech og Rikke Sørensen

