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

Orientering Intet nyt fra formanden - kommende opgaver fra ministeriet kan
være en snak på sigt.
Ledelsen - Uge 47 fremsendes brugertilfredshedsundersøgelse.
Trivselsundersøgelse for personale og APV kommer også indenfor
kort tid.
Nationale overgangstest arbejdes der med pt.
Trivselsuge og åbent hus er evalueret internt.
Besøg af skoleudvalgsformand og skolechef og senere af vores
pensionister.
Temperatursænkning kommer på skolen inden for kort tid.
To barselsvikar for lære del ansættes inden for kort tid.
Udhæng er råddent på skolen og der afholdes møde med
Ejendomsservice.
8. og 9. klasserne har været på fagkursus for første gang.
Elevplan er afskaffet og erstattet af meddelelsesbog. Arbejdet med
meddelelsesbogen pågår.
Der er fundet syrebomber på skolen, hvilket giver en del arbejde pt.



Skolekalender 2023/24
Bilag 1

Mulighed for at lave høringssvar Skolekalenderen taget til efterretning - ingen kommentar.

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

T-hold - netop opstartet
Mandagshold - pt. for 7 drenge
Eftermiddagshold for vores autister
Co-teaching i klasserne i dansk og matematik
Udeskole for 0. - 3. klasse
Fodboldlinje
Gåbus opstartet i dette skoleår
Tapping og VAKS
Ressourcetimer - faglige løft/AKT/støtte og samtaler med børn med
lærer eller ressource pædagog

Prioritering af forslag fra sidste møde i
forhold til indhold på møderne

Hvad vil vi gerne arbejde med?
Prioritering af emner
Forslag fra sidste møde:
- Genbesøg af principper i løbet af
perioden
- Sundhed og trivsel
- Sociale mediers indflydelse
- 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

Ledelsen kommer med et udkast til ordensregler ex. i forhold til IT
devices
Vi kan ansøge om en ungdomsklub i ungdomsskoleregi, hvis der er
interesse herfor. Den 16. dec. er der snak mellem skolechef og
ungdomsskolen. Skolebestyrelsen kan udarbejde skrivelse til dette
møde, hvis der er interesse herfor.
Kasper får fat i skrivelse, der har været brugt på andre skoler i
forhold til ungdomsskole oprettelse  og kontakter resten af
skolebestyrelsen i forhold til evt. ansøgning inden den 16.
december 2022.

Evt. Egenbetaling for lejrskoleophold kan være formålstjenligt at tage
op i skolebestyrelsen.

Oplæsning af referat Godkende referat Godkendt


