Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 30. april 2019 kl. 17.00-19.00
Tilstede: Tina Bak, Mette Søndergaard, Vivian Tønning, Mogens Thomassen, Lene Hammerby,
Line Tarp, Hanne Lise Paysen, Lene Thor, Signe 6.b
Afbud: Ann Thagaard, Rune Nielsen, Heidi Kramer, Malthe 6.a

1. Meddelelser
Formanden
Medarbejdere
Elevråd
Ledelsen

Formanden; Mogens og Tina har været til foredrag med Helle
Hein. En aften arrangeret af forvaltningen og Lærerforeningen.
Medarbejderne; Der er gang i planlægningen af næste
skoleår, fagfordelingen og drøftelser af lærernes arbejdstid.
Den 2.maj skal hele personalegruppen til oplæg med Rasmus
Alenkær sammen med Hornbæk Skole.
Alle er i gang introduktion til AULA som skal afløse Intra 1.
august 2019.
Førskolen har kunstuge sammen med 0.klasserne. Der er
fernisering på torsdag.
SFO og juniorklub er på ture til Water & Wellness de næste
uger. Første hold var afsted i går – det var et hit!
Juniorklubben har taget de nye lokaler i hallen i brug.
Elevråd; De er i gang med toiletkampagne, så vi bliver bedre
til at holde toiletterne rene og pæne.
Ledelsen; Planlægningen af næste skoleår er i gang.
Arbejdet med omfangsdræn og udearealer er udskudt til 2020.

2. Høringssvar vedr. ny
organisering af
specialklasseområdet
Vedtagelse
Bilag

Tina har skrevet udkast til høringssvar ud fra tilbagemeldinger
fra bestyrelsen samt noter fra sidste møde.
Drøftelse og tilrettet.

3. Skolen for Alle
(Orientering)

Vi arbejder fortsat med at blive dygtigere til at inkludere og
personalet på skolen afholder møder og lægger planer for
næste skoleår. På skolen er der nedsat en arbejdsgruppe der
sammen med ledelsen arbejder med detailplanlægningen.
Micki Sunesen som tidligere har været tæt på processen er nu
tager lidt ud af arbejdet og følger det mere på sidelinjen, hvor
han frem mod januar 2020 skriver en rapport om projektet i
perioden fra januar 2019 – januar 2020.

4. Skolefest 23/5-2019
Skolebestyrelsen rolle
Drøftelse

Skolebestyrelsen deltager på lige fod som alle andre forældre
på skolen.

5. Princip for skole/hjemsamarbejde
Drøftelse

Drøftelse af eksisterende princip til revidering.
Forslag om at forældremødedatoerne kendes fra
skoleårets start.
Forslag om at alle forældremøder planlægges med
mødestart kl. 17.00.
Forslag om at skolehjemsamtalerne varsles en
måned før første samtale.
Drøftelse af om årgangen skal planlægge
forældremøde på samme dag.
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Drøftes videre på næste møde og sættes på som det andet
punkt næste gang.
6. Evt.

Næste møde onsdag d. 12. juni kl. 17-19.
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