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Punkt Hvad skal vi udrette? Beslutninger/bemærkninger
Godkendelse af dagsorden Godkendt

Nyt fra/meddelelser:
Formanden
Ledelsen
Medarbejdere
Elevrådet

Orientering I denne uge er der emneuge på skolen.
I det kommende skoleår vil dagene fra emneugen i foråret blive
fordelt ud på hele skoleåret.
Det tyder på, at der en del elever på 6. årgang, der vælger et andet
skoletilbud i 7. klasse. Vi har derfor valgt at kontakte alle
forældrene på Aula, da det har stor betydning for planlægningen af
kommende skoleår.
Der bliver to aktørforløb i det kommende skoleår; bæredygtighed
og verdensmålene samt de fagligt dygtige elever.
Elevrådet har et ønske om kønsneutrale toiletter. De har drøftet
dette med Birgitte.
Elevrådet har også et ønske om, at der i budgettet afsættes flere
penge til madkundskab. De har foreslået, at elevrådet kunne
bidrage med det de tjener på salg af fx. æbleskiver.
De næste år skal der spares mange penge på skoleområdet. Det
bekymrer os.



Elevrådet har en god sum penge, som de er i gang med at finde ud
af, hvad skal bruges til. De er i gang med at lave et idekatalog.

Princip for skolefritidsordningens
virksomhed
Bilag 1

Udkast til princip drøftes Lars præsenterede sine tanker og overvejelser bag udkastet.
Princippet vil blive rettet til og kommer på næste møde.

Sociale medier (Instagram/Facebook) Drøftelse Vi arbejder på at få en facebookprofil og en Instagramprofil.

Regnskabs afslutning
Bilag 2

Gennemgang Regnskabet blev gennemgået.

Skolebestyrelsesvalg Hvordan skal de nye medlemmer
præsenteres for skolens øvrige
forældre

Fælles billede og kort beskrivelse lægges på Aula.

Budget Første udkast til budget gennemgås på
mødet
Udkast medbringes på mødet

Budgettet blev gennemgået og godkendt.
Skulle der være penge til overs ønsker vi bla. at tilgodese
madkundskab efter ønske fra elevrådet.

Timefordelingsplan Udkast til timefordelingsplan
gennemgås
Udkast medbringes på mødet

Timefordelingsplanen blev gennemgået og godkendt.

Skole-hjemsamarbejde Ny plan gennemgås Udskydes til næste møde.

Evt.
Oplæsning af referat Godkende referat Godkendt


