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Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde

Dato: 28/9-2020, kl. 17.00-19.00
Mødeleder:
Bestyrelsesformanden

Deltagere: Mads, Trine, Anett, Marianne, Anita, Louise, Malte,
Lise-Lotte, Ann og Flemming
Fraværende:

Dagsorden
Hvad handler punktet om, er der
særlige ansvarlige, gæster og er det
til orientering (O), drøftelse (D) eller
beslutning (B)

Tid
Estimere
t tid til
punktet

Referat
Opsummering af orienteringen/drøftelsen,
konklusion på beslutning, angivelse af evt.
ansvarlig og evt. deadline.

Formidling
Til hvem, af
hvem og
hvordan?

1. Godkendelse af dagsorden
(B)

17.00
5 min.

2. Godkendelse af referat (B) 17.05
5 min.

3. Kort orientering (O) fra
skoleledelsen og
formanden

17.10
20 min

- Vi har fået ansat 7 nye ansigter
SFO1 har fået nyt gulv og vi sætter i gang
med at få SFOerne malet
Vi mangler, af få besat enkelte lektioner i
skolen. Matematik i 2. og 6. klasse samt
musik i 1. klasse
En lærer går på barsel sidst i november. Det
er der ikke fundet en løsning på endnu.

4. Konstituering af
bestyrelsen

17.30
10 min.

Bestyrelsesvalg.
Mads formand
Malte næsteformand
Der udskrives valg for at få besat en post i
bestyrelsen.

Mads skriver
ud til alle
forældre

5. SFO2 17.45
20 min.

Skærmtid
Kost

Der er snak om Skærmtid og kosten i SFO2.

Punktet bliver taget op til næste møde
SB indhenter ideer til Alternativer og tager
med til næste gang.

6. Kontakt forældre 18.00
min.

Planlagt mødet
Malte og Trine og Mads er i udvalget og
mødes inden d. 6 oktober

Princip for kontaktforældre
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7. BTU 18.15
5 min.

Flemming skriver ud til kontaktforældrene
når BTU bliver udsendt. Kontaktforældrene
Sætter opslaget på klassens facebookside.

8. Status nationale test +
trivselsundersøgelser

18.25
20 min.

Resultaterne blev vist.
Ingen

9. Årshjul 18.35
10 min.

Gennemgang af året.
Hvad skal være bestyrelsens fokuspunkter i
år.
Punktet bliver taget op til næste møde

10. Eventuelt (O) 18.45
15 min.

Tilmelding til Skoleforum.
Bestyrelsen prioritere møderne


