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Dagsorden
Skolebestyrelsesmøde nr. 92, torsdag den 12.
maj kl. 19.15
Fraværende Pia Jacobsen, Maria Dahl, Petra Hansen og Henning Berg

1. Godkendelse af protokol
(Formand)
2. Godkendelse af referat
(Formand)

Ok

3. Nyt fra elevrådet
(elevråd)

Elever udtrykte glæde ved udeskoledage. Det førte til en generel
opsamling hvor der var enighed om følgende positive elementer:
 Godt med gæstelærer (ekspert)
 Fint med aldersintegration
 Børn var glade for skolen i de dage
 Godt med fint vejr til aktiviteten

Opfølgning på beslutningen om at aflyse kursusdagen for
medarbejderne her i foråret. Det var et ønske at kurset bliver afviklet i
september i år. Dagen meldes ud til forældrene efter det
konstituerende møde i den nye bestyrelse. Vi arbejder frem mod den
30. september.

Der var et ønske om at voksenbesætningen blev meldt ud til
børnene før selve dagen.
Effekten af elevernes toiletkampagne holdt kun i få dage.
Situationen er nu næsten tilbage ved begyndelsen.
Vi undersøger nu muligheden for kodelåse på toiletdørene. Det
kan give hver klasse deres eget toilet. Ragnhild undersøger
nærmere
4. Udtalelse til budgetforslaget
om områdeledelse.
Materialet er tidligere
fremsendt.
5. Resultat af bestyrelsesvalget

Forslaget om områdeledelse blev drøftet. Medarbejdernes holdninger
blev fremlagt.
PL skriver en orientering om forslaget til forældrene som lægges på
hjemmesiden.
Jan H udarbejder et høringssvar som sendes til bestyrelsen til respons.
Navn
Pia Jacobsen Fortsætter til 2018
Fortsætter
Jan Heidebo Fortsætter til 2018
Fortsætter
Nanna-Beth Kongvoll
På valg 2018
Nyt medlem

Peter Laurentz
Ann Sofie Pedersen
Christina Hjerrild
Anett Segner
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

6. Orientering
Henvendelser fra forældre.
(bestyrelsesmedlemmer)
7. Eventuelt
8. Næste møde
(Formand og ledelse)

På valg 2018
På valg 2020
På valg 2020
På valg 2020

Nyt medlem
Nyt medlem
Nyt medlem
Nyt medlem
Ledig
Ledig
Ledig
Ledig

Til efterretning
Drøftelse af 3 henvendelser.
Fællesmøde med Vigersted. Jan drøfter med formanden for Vigersteds
bestyrelse
Årsberetning for bestyrelsens arbejde,
Generalforsamling i SøV. Den annonceres på hjemmesiden.

