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Punkt Hvad skal vi udrette? Beslutninger/bemærkninger
Godkendelse af dagsorden
Nyt fra/meddelelser:
Formanden
Ledelsen
Medarbejdere
Elevrådet

Orientering Nyt fra formanden
Intet nyt fra formanden.
Nyt fra ledelsen
Skolens Facebook og Instagram er lanceret. Skolens daglige virke
kommer til udtryk. Der sikres bredde mht. alder, aktiviteter, samt
skole og SFO.
Lars og Anne har været på lederinternat med fokus på fag og
udvikling.
Der er ansat to barselsvikarer. Der sørges for overgang og
overlevering.
Psykologen er startet. Hun har også erfaring fra psykiatrien. Hun er
tilknyttet PPR.
Der er afholdt Store Læsedag for hele skolen.
Skole- og Uddannelsesudvalgsformanden kommer på besøg på
skolen to gange. Første gang for at mødes med ledelse, TR og AMR.
Anden gang for at mødes med skolebestyrelsesformanden.
“Uglerne” (tidligere ansatte) kommer på deres årlige besøg efter
efterårsferien.



Der kommer forældretilfredshedsundersøgelse ud igen til efteråret.
Det samme gør trivselsmåling og APV for medarbejdere.
Temperaturen på skolen er endnu ikke skruet ned. Der tales om,
hvilke muligheder der er for at spare på energien. Der sendes
besked ud, når der skrues ned for varmen.
Der blev lavet høringssvar for budget i forbindelse med sidste
møde. Der er tilbagemelding på budget.
Nyt fra medarbejderne
Trivselsholdet skydes i gang i uge 44.
Nyt fra elevrådet
Der er lavet idékatalog. Der er indkøbt bord/bænkesæt for tjente
penge ved fx issalg. Der har været fællesmøde.

Ny Børn- og ungepolitik og ny
Uddannelsespolitik

Bilag 1, 2 og 3

Drøftelse og beskrivelse af:
Hvad er det gode børneliv - i familie,
dagtilbud, skole og uddannelse?

Politikkerne tages til revision af nye byråd. Der ønskes input til
politikerne fra skolerne om Børn- og Ungepolitikken  og
Uddannelsespolitiken. Der ønskes input til, hvad det gode børneliv
er. Emnet er drøftet i skolebestyrelsen. Det drøftede sendes til Børn
og Skole.

Kaffebod til Åbent hus Fordeling af opgaver:
- vagtplan
- Skilte

Lise laver en vagtplan.
Der bliver sørget for kaffe og te. Der følger en småkage med.
Kaffeboden bliver i A-huset.
Der skaffes evt. whiteboard som skilt.

Dette års skolebestyrelsesmøder Drøftelse af muligt indhold.
Hvad vil vi gerne arbejde med?

Der gives input til arbejdet.

Forslag:
- Genbesøg af principper i løbet af  perioden
- Sundhed og trivsel
- Sociale mediers indflydels
- Mulighed for juniorklub?
- AULA - kommunikationsplatform eller stressfaktor?
- Indfrielse af potentiale hos fagligt dygtige elever
- Udskolingstilbud
- Åben skole og samarbejde med lokale foreninger mm. om
etableringer?
- Undervisning i bæredygtighed



- Bæredygtig skoledrift
- Elevdemokrati
- Digital dannelse

Indsatser på skolen Orientering om de forskellige
indsatser, der er på skolen.

Sættes på som første punkt til næste møde

Evt. -
Oplæsning af referat Godkende referat Godkendt


