Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 6. december 2017
kl. 17- ca. 18.30 i personalerummet v. kontoret
Ordstyrer: Catja
Øvrige deltagere: Kim, Peter,Louise, Kamilla, Charlotte, Jens, Jette, Jeanette, Jeppe, Bastian, Peder
Afbud: Peter, Charlotte, Jens

Referat
Tekst

Tid
17.00

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Modtagelse af ny skoleleder

3.

Forældrehenvendelse:
Morgentrafikkken ved skolen. Hvad kan
vi gøre for at få bilerne ved kiss&ride
til at bruge vendepladsen?

4.

Arbejdet med ”synlig læring” i
skoleåret 2017-2018.

5.

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

17.45 – 18.00

5. Er det ”kun” et abonnement? Eller er det også
medlemskab af en interesseorganisation? PP
undersøger og sætter det på dagsordenen, igen –
hvilken tilbud kan vi egentlig benytte?
Modtagerlisten skal opdateres.

6.

Elevrådet orienterer

18.00 - 18.10

6. Orientering om landskonference. D3 vil gerne
være med i sceneshow sidste skoledag. Skilte på
toiletter med ”huskeregler”. Vil have mere fokus på
de elever der bruger tygge-tobak. Julefrokost for
elevrådet i uge 50.

7.

Meddelelser:

8.



Formanden.



Ledelsen:



Medarbejderrep.



Andre

Punkter til kommende møder:
-

Regnskab 2017

-

Foreløbigt budget 2018

–17.15

17.15 – 17.30

17.30 – 17.45

18.10 – 18.20

18.20 – 18.25

1. Godkendt

2. Forældrene vil gerne have et skriv med et billede.
Vi modtager Emil på skolen med morgensang for
alle elever onsdag kl 10.
3. Elevrådet foreslår vi laver en ” kiss- and- ride”
kampagne med bl.a. elever i gul vest, som opfordrer
forældrene til ikke at lave u-vendinger. Vi
undersøger om vi kan få et skilt med for bud mod uvending kl. 07.30-08.00

4. PP orienterede.

7. PP: Ny affaldsordning fra 1. maj – vi kommer
med i en forsøgsordning via Kommunale
Ejendomme. Kommunalvalg på skolen. Afsked med
pedeller. Louise: meget positivt med gåbussen.

8. Medlemskab af ”skole og forældre”
Facebookside? Skolens 50 års fødselsdag.

9.

Evt

9. Intet
18.25– 18.30

Mødet slut:
Kommende møder:
2018:16/1 – 26/2 – 11/4 – 24/5 – 19/6 – (dimission den 27/6)
Med venlig hilsen Catja Oppermann og Peder Helveg Pedersen

