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Punkt Hvad skal vi udrette? Beslutninger/bemærkninger
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Gå-bus Besøg af to elever, der vil fortælle om

konceptet
I emneugen arbejdede en gruppe elever med Gå-bus og afprøvede
det. De har gode erfaringer og vil gerne del det med bestyrelsen i
håb om, at skolen fremadrettet vil etablere det på skolen.
Cecilie 9A og Camille 6A præsenterede deres tanker og erfaringer.

Nyt fra/meddelelser:
Formanden
Ledelsen
Medarbejdere
Elevrådet

Orientering Sebastian fra 8B er i gang med at lave en dronefilm. Filmen
præsenterer skolen og området omkring skolen. Den bliver
præsenteret på næste bestyrelsesmøde.
Der har hærværk på skolen nogle gange i den sidste tid. Hærværket
er politianmeldt og SSP er kontaktet.
Pensionistforeningen Uglerne har været på besøg. De var 11. Det er
dejligt, de fortsat har lyst til at komme på besøg på skolen.
Vi har i øjeblikket fire sygemeldinger - to langtidssygemeldinger og
to deltidssygemeldinger.
Ledelsen er lige som fagteamformændene af sted på uddannelse -
Fokus på fagene.



Den 29.10 indgik Folkeskoleforligskredsen en aftale om det
fremtidige evaluerings-og bedømmelsessystem i folkeskolen. Det
betyder blandt andet, at de nationale test afskaffe og erstattes af
obligatoriske test i læsning og matematiske færdigheder. Elevplaner
afskaffes ligeledes og erstattes af et nyt dialogisk redskab.

I år er både Kåre og Tine kontaktlærere for elevrådet. Eleverne fra
0.-3.-klasse er blevet en del af elevrådet i år.
Der blev valgt to undervisningsmiljørepræsentanter på sidste
elevrådsmøde.

Kaffebod – Åbent hus Evaluering Bestyrelsen ønsker at fortsætte med at stå for kaffeboden i
emneugen.

Feriekalender
Bilag 1

Udkast fra forvaltningen drøftes Bestyrelsen drøftede udkastet. Der er ingen indvendinger.

Skoleråd
Bilag 2

Input til skolerådsmødet den 3.11 Drøftelse af muligheder og udfordringer i forhold til
kommunikation, som er på dagsordenen.

Kommunikationsstrategi Orientering om arbejdet med
kommunikationsstrategien

Der har været afholdt pædagogisk aften på skolen, hvor personalet
arbejdede med de centrale ord, der står i strategien.
Det var en rigtig god aften med god energi.
Vi ønsker, at arbejdet med kommunikationsstrategien fortsætter.
Den fremtidige proces er endnu ikke på plads.

Skole-hjemsamarbejde
Bilag 3

Udkast til ny udgave af princip drøftes Udkastet blev drøftet. Det tilrettes og skal endeligt godkendes på
næste bestyrelsesmøde.

Ny madordning
Bilag 4

Fra Ulstrup Vi har fået et tilbud om en ny madordning. Det blev besluttet at
prøve den af. Vi skifter derfor madordning.
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